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11:00-13:00 – INVITED SESSIONS - Auditorium 8.1
11.00-12:00 - OS DESAFIOS DA ENGENHARIA: EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA
Engº Victor Brito, Vice-Presidente da Ordem dos Engenheiros.
12.00-13:00 - DATA CENTERs DE NOVA GERAÇÃO
Engº Miguel Covas - Grupo PT

SPECIAL SESSIONS (Auditorium 8.1)
28 November - 14:00-15:30 - CENTRE FOR AEROSPACE SCIENCE AND TECHNOLOGIES OF UBI: RESEARCH PERSPECTIVE
Chairmen: Anna Guerman
ENERGETIC SYSTEMS (PRODUCTION, RATIONALISATION AND SUSTAINABILITY)
Pedro Dinis Gaspar
AERONAUTICAL MATERIALS AND STRUCTURES
Abílio Silva, Paulo Reis.
TECHNOLOGICAL FORECASTING AND INDUSTRIAL MANAGEMENT
Tessaleno Devezas
DYNAMICS AND CONTROL OF SPACE SYSTEMS
Anna Guerman
29 November - 11:00-12:30 - GESTÃO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS HIDRICOS - Victor Cavaleiro
29 November - 14:00-15:30 - TÊXTEIS – DESENVOLVIMENTO E COMPETITIVIDADE
Chairmen: Manuel Santos Silva, Albert Manich e Rui Miguel
WHAT FUTURE FOR THE TEXTILES IN PORTUGAL?
M. Santos Silva, R. A. L. Miguel, J. Lucas, M. Pereira, I. Trindade
COMPETITIVENESS IN THE TEXTILE AND CLOTHING SUPPLY CHAIN
Deedar Hussain, Manuel Figueiredo, Anabela Tereso, Fernando Ferreira
APLICACION DEL ANALISIS TERMICO A LA CARACTERIZACION DE FIBRAS TEXTILES
Albert M MANICH (Têxtil)
30 November - 09:00-10:30 ENGENHARIA DA PRODUÇÃO
Chairmen: Carlos Cabrita e António Marques Cardoso
ANÁLISE DA TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO EM ORGANIZAÇÕES EM REDE
António Abreu, Paula Urze
ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO: UM ESTUDO SOBRE A HISTÓRIA DA ADMINISTRAÇÃO EMPRESARIAL E SEUS
REFLEXOS NAS ATUAIS EMPRESAS BRASILEIRAS
Fernanda Maria Pinto Freitas Ramos Ferreira
FERRAMENTE ORIENTADORA NA APLICAÇÃO DO LEAN MANUFACTURING EM AMBIENTES INDUSTRIAIS
T. Jorge Almeida Ferreira, F. M. Bigares Charrua Santos, S. Garrido Azevedo
EVALUACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN BASADO EN CONFIABILIDAD HUMANA
Víctor Fuentes, Luisa Espinosa, Argenis Rebolledo, Alfonso Quiroga
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Aplicación del Análisis Térmico a la
caracterización de fibras textiles
A M Manich
IQAC - CSIC, Jordi Girona, 18-26, 08034 Barcelona, Spain
albert.manich@iqac.csic.es

Textil – CT 24
Resumen
Sin ánimo de ser exhaustivo, se describen aplicaciones de la termogravimetría y de la calorimetría y
microcalorimetría diferencial de barrido en la caracterización de fibras textiles naturales y sintéticas. Con la
termogravimetría se pueden efectuar determinaciones cuantitativas de mezclas conocer contenidos de agua,
presencia de volátiles y temperaturas de descomposión del material. En el caso de materiales hidrófilos pueden
efectuarse cinéticas de secado que permiten determinar el contenido de agua y su ubicación en el interior de la
fibra. La calorimetría diferencial de barrido puede determinar fácilmente la temperatura de transición vítrea, la
presencia de fenómenos de relajación o de cristalización fría en el caso de fibras sintéticas, la temperatura de fusión
y mediante la entalpía determinar la cristalinidad relativa del material. En el caso de fibras naturales como la lana,
se puede determinar la proporción de ortocórtex y paracórtex de la fibra, así como la temperatura de
desnaturalización o descomposición de la fibra. Para fibras hidrófilas se pueden implementar ensayos de
termoporometria utilizando la microcalorimetría diferencial de barrido, que permiten determinar la distribución del
tamaño de poros en el interior de las fibras.
Key Words: Análisis térmico, termogravimetría, calorimetría diferencial de barrido, fibras naturales, fibras
artificiales, fibras sintéticas.

Introducción
El análisis térmico engloba una serie de técnicas con las cuales se analiza una propiedad del
sistema en función de la temperatura, mientras es sometido a una variación controlada de la
misma (1). Los efectos del calor sobre los materiales pueden ser varios y producir cambios en
muchas de sus propiedades. En el análisis térmico los cambios de masa configuran la base de
la termogravimetría (TG), mientras que la medida de los cambios de energía constituye la de
la Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC). Mediante la TG se determina el cambio de masa
con la temperatura, mientras que con el DSC se determina si se produce un proceso
endotérmico o exotérmico cuantificando la energía implicada en dicho proceso. El análisis
termomecánico (TMA) mide los cambios de dimensiones de un material en función de la
temperatura (2).

Objetivo principal
El objetivo principal de este trabajo es presentar algunos resultados obtenidos en la
aplicación de las distintas técnicas de análisis térmico a la caracterización de fibras naturales
y sintéticas, en particular la implementación de los ensayos de cinñeticas de secado por
termogravimetría y de determinación de tamaño de poro utilizando microcalorimetría
diferencial de barrido.

Termogravimetría
Análisis cuantitativo: Cuando se trata de mezclas de fibras naturales y sintéticas, si las
temperaturas de descomposición están suficientemente separadas, esta técnica puede ser útil
para efectuar un análisis cuantitativo de la mezcla. Se presenta el resultado de una
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termogravimetría efectuada en un tejido mezcla de poliéster/viscosa. Las temperaturas de
descomposición en atmósfera de N2 se sitúan para el poliéster por encima de los 320ºC
mientras que para la viscosa supera los 400º. La primera derivada de la curva TG permite
diferenciar claramente los dos procesos de descomposición y, por consiguiente, determinar la
cantidad de masa correspondiente a cada componente.
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Figura 1 – Termogravimetría de una mezcla de poliéster/viscosa

Cinéticas de secado: Las fibras naturales y las artificiales son hidrófilas y retienen el agua en
su interior. Las fibras sintéticas, si bien su nivel de retención de agua es muy inferior al de las
demás fibras, los tratamientos térmicos que reciben durante la manufactura textil, puede
modificar su estructura provocando agrietamientos en superficie que facilitan la retención de
agua. La termogravimetría permite distinguir tres tipos de agua que puede contener una fibra
textil. Mediante un ensayo de imbibición sumergiendo la fibra en agua en atmósfera de vacío
ésta puede quedar completamente impregnada por agua que se irá evaporando con el tiempo.
Superficie exterior
Recubierta por agua

Los tipos de agua son los siguientes:
Líquido adherente que forma una película que moja la superficie
exterior del material (la fibra).
Líquido capilar retenido en los intersticios (grietas o poros) que moja
la superficie interna del producto.

Superficie interna

Líquido de hinchado hidrata el material y forma parte del producto.

Figura 2: Tipos de agua

El proceso de secado sigue las cuatro etapas que se presentan en la Figura 3 y que consisten
en la evaporación del líquido adherente que impregna la superficie exterior del material,
sigue la evaporación del líquido capilar empezando por el que se ubica en los poros más
gruesos con arreglo al mecanismo de difusión de vapor, sigue la evaporación del líquido
contenido en los poros más finos donde dominan las fuerzas de capilaridad y de tensión
superficial por encima de las de difusión de vapor y, por último, si la temperatura es
suficientemente elevada, se puede eliminar el agua de hidratación. La velocidad de
evaporación depende, en gran manera de la superficie libre a través de la cual puede
evaporarse el líquido, por lo cual, en cierta manera estará relacionado con el diámetro de los
poros que vendremos en cualificar de gruesos o de finos según domine uno u otro mecanismo.
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Evaporación líquido
superficial

Evaporación poros
gruesos

Evaporación poros
finos

Eliminación agua de
hidratación/volátiles

Figura 3: Etapas del proceso de eliminación de agua durante el secado

Si la muestra sumergida en agua en atmósfera de vacío se somete a una isoterma de secado a
97ºC, se puede registrar la pérdida de masa por evaporación de agua a lo largo del tiempo y
resulta una gráfica como la que se presenta en la Figura 4.

Isoterma a 97ºC

Secado a 115ºC
Agua de
hidratación

Sample: Fibra de lino, 74.9750 mg
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Figura 4: Curva TG de muestra de lino impregnada con agua y curva derivada de velocidad de secado

Como al final del ensayo se conoce el peso seco de la muestra, se puede conocer en cada
momento el contenido de agua de la muestra, por tanto, de la humedad de la muestra, de
manera que si en lugar de tiempo se representa la humedad de la muestra y, en ordenadas la
velocidad de evaporación (valores de la derivada de pérdida de peso con signo positivo) se
obtendrá un gráfico que va de una velocidad de secado máxima al principio del ensayo hasta
un valor nulo al final del ensayo. El esquema general de la curva de secado se presenta en la
Figura 5. De los cambios de pendiente se puede calcular el contenido de humedad en los
poros gruesos Hg (%) y la velocidad inicial de secado del agua contenida en estos poros Vg
(%/min), también el contenido de agua en los poros finos Hf (%) y su velocidad inicial de
secado Vf (%/min) y, por último la humedad residual o de hidratación contenida por la
muestra Hr (%). La transformación de los datos para un ensayo efectuado en una muestra de
lino, dio como resultado la gráfica de la Figura 6 que, aplicando los criterios señalados
proporcionó los siguientes resultados de contenido de agua y de velocidad de secado:
Poros gruesos:
Hg = 33.78 % Vg = 4.39 %/min
Poros finos:
Hf = 8.48 %
Vf = 2.89 %/min
Agua de hidratación: Hr = 0.97 %

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING UBI2011 - 28-30 Nov 2011 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

Velocidad de secado
g agua evaporada/100 g fibra/min

Evaporación
superficial

Vs
Vg

Fibra saturada

Poros
gruesos

•

La pendiente de
estos tramos crece
con la relación
entre la
profundidad y la
abertura del poro
(parámetro de
forma)

Vf

Poros
finos

Hr

Hf

Hg

Hs

Humedad/%

Figura 5: Curva de velocidad de secado en función del contenido de humedad de la muestra
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Figura 5: Curva de velocidad de secado en función del contenido de humedad para una muestra de lino

Calorimetría diferencial de barrido
Análisis cualitativo y determinación de la cristalinidad de fibras sintéticas: Mediante un
análisis DSC se puede determinar fácilmente la temperatura de transición vítrea y la
temperatura de fusión de las fibra sintéticas más habituales (poliéster, poliamida, polilactida)
y si se valora la entalpía de fusión cuando se relaciona con la entalpía de fusión de un
polímero totalmente cristalino de la misma composición, se puede determinar la cristalinidad
relativa de la fibra y ver cómo la influencia de los diversos tratamientos de manufactura
textil pueden modificar la cristalinidad. La Figura 6 presenta una curva de fusión de un
filamento de poliamida 6.6 texturado por falsa torsión.
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^exo
Experiment: Manich A 78/68 DSC821 light, 07.04.2006 10:08:44
Sample: Manich A 78/68 DSC821 light, 3.7490 mg
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Figura 6: Curva DSC de un filamento texturado de poliamida 66

Además de comprobar que se trata de poliamida 6.6 (T de inicio de fusión 251ºC, T pico de
fusión 257.6ºC), la cristalinidad relativa de la muestra se estima en un 31% dado que la
entalpía de fusión de una poliamida 6.6 100% cristalina es de 191 J/g y la de esta muestra ha
sido de 59.7 J/g. En relación a la polilactida donde mediante DSC se determinan fenómenos
de relajación y de cristalización fría después de la transición vítrea corroborando los
resultados con análisis termomecánico hago referencia a la comunicación CT24-1 presentada
en este mismo congreso.
Termoporometría: En el caso de las fibras naturales una de las aplicaciones de la calorimetría
diferencial de barrido puede ser la de la determinación de la distribución del tamaño de poro
interno de las fibras. Para la determinación de la porosidad se pueden aplicar métodos de
observación directa por microscopía electrónica y difracción de rayos X para materiales
mesoporosos con distribución de tamaños de poro entre 2 y 50 nm. Para la aplicación de la
porosimetría de mercurio o de adsorción y desorción de nitrógeno se requiere el empleo de
muestras completamente secas. También hay métodos indirectos basados en fenómenos de
capilaridad. La termoporometría se basa en la determinación de la temperatura a la que se
produce el cambio de fase sólido-líquido de un líquido incluido en un material y que depende
de las dimensiones del lugar donde se encuentra ocluido. Para nuestro caso la aplicación más
inmediata es la que se ofrece para la determinación de la distribución del tamaño de poro
interno de fibras hidrófilas. Como en el caso de las cinéticas de secado se parte de muestras
sumergidas en agua en atmósfera de vacío (50 bar) para facilitar la liberación del aire ocluido
en su interior. Cuando la muestra está completamente sumergida en agua se introduce en un
microcalorímetro diferencial de barrido y se lleva a una temperatura de -20ºC para tener la
seguridad de que el agua presente en la muestra y alojada en zonas de tamaño idealmente
esférico con radio de poro de 2nm cambia a estado sólido. En la Figura 7 se presenta
gráficamente la relación entre la temperatura de congelación del agua y las dimensiones del
lugar donde se encuentra alojada (4).
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Figura 7: Temperatura de fusión/congelación del agua en función de las dimensiones donde se encuentra ubicada.

En nuestro caso, después de mantener la muestra durante una hora a -20ºC, se inicia una
rampa de calentamiento a 0.1ºC/min hasta alcanzar los +5ºC, mientras el microcalorímetro va
registrando la energía absorbida por la muestra a lo largo de este proceso. La energía
absorbida a cada temperatura se corresponderá con la masa de agua fundida a aquella
temperatura y, por consiguiente, del agua ubicada en una zona cuyo tamaño se corresponda
con dicha temperatura de fusión. La transformación de la energía en masa utlizando el calor
específico del agua a aquella temperatura y, a continuación en volumen, utilizando el
volumen específico a aquella temperatura permitirá determinar el volumen de agua que
funde a una determinada temperatura y, por consiguiente el volumen ocupado por ésta en el
interior de la fibra. En la Figura 8 se presenta la curva DSC obtenido con un material poroso
de hidróxido de apatita utilizado para implantes óseos pero con respuesta muy similar a la de
las fibras textiles naturales.
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Figura 8: Curva DSC de energía de fusión del agua en mW en función de la temperatura en ºC.

La Figura 8 muestra claramente la energía de fusión del agua contenida en el interior del
material (hasta el primer pico) y la energía de fusión del agua que recubre el material en el
exterior (segundo pico). Como se ha indicado, la curva de energía se transforma en masa de
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agua fundida y, después en volumen. De esta transformación se obtiene la curva de volumen
de agua fundida en el interior de la fibra en función de la temperatura (Figura 9).
Voum por acumulat /cm³/g
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
-20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

Temperatura / ºC
Figura 9: Volumen acumulado de agua (fundida) en función de la temperatura

Si utilizando la transformación de la Figura 7, el gráfico de la Figura 9 se transforma en
volumen de agua en función del tamaño de poro, resulta la Figura 10 en la que se representa
el volumen acumulado en función del tamaño de poro en el que se encuentra ubicado.
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Figura 10: Volumen acumulado de agua (fundida) en función del tamaño de poro en el que se encuentra ubicada.

Si sobre esta distribución se hace el cálculo del incremento de volumen por unidad de
incremento de radio, se obtiene la distribución de tamaño de poro interior del material
(Figura 11).
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Figura 11: Distribución de tamaño de poro del material.

Conociendo el peso seco de la muestra, se puede calcular el volumen total de poro del
material por unidad de masa (0.2731 cm³/g), el radio medio (21.81 nm) y los valores
correspondientes a la primera y tercera cuartila, la mediana, el rango intercuartila y los dos
radios de poro dominantes en la zona de poros finos y de poros gruesos. Los resultados para
esta muestra son los siguientes:

Rp Q1
Rp mediana
Rp Q3

16.61 nm
38.27 nm
72.52 nm

Rango IQ

55.92 nm

Los dos máximos de la distribución se encuentran en 8.86nm y 61.7 nm.
A nadie se le escapa la utilidad de este procedimiento para conocer las distribuciones de
tamaño de poro, habida cuenta de las implicaciones que puede tener el conocimiento de la
distribución interna de cavidades de materiales que pueden ser soporte para aplicaciones
médicas, cosméticas y de higiene habitual donde poder ubicarse principios activos para las
aplicaciones más directas.
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Abstract
The confirmation of the carcinogenic potential of asbestos fibres show that all the asbestos based materials present
some kind of risk to human health having being considered a hazardous waste according to the European Waste List.
Asbestos fibres are present in insulation materials, partition walls, corrugated roofing sheets and water pipes.
Although they have been banned in 52 countries they are still being produced in more than 100 countries. The
present paper reviews current knowledge about asbestos based materials, it covers asbestos toxicity, legal
regulations and recycling treatments. It also discusses the possibility of rehabilitation buried asbestos cement pipes
by lining them with geopolymers.
Key Words: Asbestos fibres; asbestosis; mesothelioma; threshold risk; recycling; water pipes

Introduction
The word asbestos comes from the Greek work for non-combustible materials. This property
combined with a low extraction cost, a high tensile strength and high woven ability lead to
the rapid use of it in terms of industrial production of thermal and fire insulation products,
cement based corrugated sheets and cement based water pipes, the last two represent more
than 90% of world wide asbestos consumption (1).
Asbestos covers several mineral fibers with 5 µm length and 3 µm in diameter such as:
Chrysolite, crocidolite, amosite, anthhrophyllite, tremolite and actinolite. Although some
authors (2) report the ancient use of asbestos it was not until the XIX century that asbestos
fibres have been explored and processed in industrial terms (3). Although 52 countries
(including the ones in the Europe area) have passed regulation to ban its exploitation due to
their carcinogenic risk (4,5) asbestos is still being explored in more than 100 countries (6). In
the US alone asbestos fibres have been responsible for almost 200.000 lives and the asbestos
industry has already paid almost 70.000 millions dollars in compensations and litigations costs
(7).
Some authors (8) argue this option is economically related and that countries cease to use
asbestos based materials when their income level reaches a certain point. Those authors
suggest that the countries that use asbestos should ban its use to avoid future asbestos
diseases. The assumption that the future health burden of asbestos based materials may not
be a crucial issue may induce severe mistaken analysis like the one made by some authors
(9,10) for which a life-cycle analysis of asbestos ceilings performed better than timber in the
economic, social and even acidification and nutrient enrichment scores.
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In the 60´s a relation between asbestos exposure and several professional diseases was
established by scientific evidence. By that time only some mineral fibers (crocidolite-blue
asbestos and amosite-brown asbestos) were judge as toxic and responsible for pleural
mesothelioma from which most patients dies 12 moths after being diagnose (11-13).
Chrysolite-white asbestos was left aside because it was thought that it had a low toxic risk
and that’s why asbestos continue to be produced. Only in the 80´s with the Directive
83/477/CEE the asbestos problem started to be taken more seriously. Some years after the
Directive 91/382/EEC has enforced even more strict caution about asbestos In meantime
scientific evidence prove that all minerals fibers present cancer risk as asbestosis (lung
damage due to acid formation in an attempt of the body to dissolve the asbestos fibers) (14)
or even lung cancer or other types of cancer (15-17).
Therefore the Directive 2003/18/EC finally prohibited the production of asbestos based
products. The present paper analyzes the asbestos legal framework in Portugal, the recycling
treatments and also the validity of using geopolymers in lining operations of asbestos cement
pipes.

Portugal legal framework related to asbestos
In Portugal only after 6 years the Decree nº 284/89 of August 24 starts into practice the
content of Directive 83/477/CEE. Four years later Portugal adopted the Directive 2003/18/EC
by issuing the Decree Nº 266/2007 of July 24 which defines a threshold risk (TR) when
asbestos fibre concentration is higher than 0,1fibre/cm3.
Although some may think asbestos is no longer a problem let’s no forget of the vast number of
fibre-cement materials asbestos based that are still installed. Portugal for instance as almost
80 square kilometers of fibre-cement asbestos roofing sheets. One may argue that cement
materials containing asbestos has a low toxicity risk but it’s also true that cement will loose
its binder capacity under environmental erosion and that some cracking accident could take
place releasing asbestos fibres.
Besides the hydration products of cement degrades with time when they are exposed to
repeated wet and dry actions also the tensile stress actions wind based will contribute to the
fibres release. Therefore, it is not possible to say that the persons working (or living) under
those roofing sheets are not submitted to a fibre concentration higher than the TR or if
persons submitted to a fiber concentration below the TR will not develop cancer problems
after a long time of exposure. One must remember that according to the World Health
Organization – WHO there are no such thing as safe minimum levels of asbestos exposure. In a
more danger situation are the cases of buildings and plants with friable asbestos for which the
Decree Nº 266/2007 of July 24 states the removal can only be done by specialized firms.
However, since this legislation is very recent only some years from now Portugal can expect
to have technicians with the expertise on this area. Recent studies [18] confirm that a
majority of Engineers and Architects and also building managers reveal a high lack of
knowledge about this subject.
Besides the aforementioned legislation states that the removal of any asbestos based
materials must rely on a work plan previously approved by the Portuguese Authority for Work
Conditions. Since at this date there are not enough experts on this area this process can
hardly proceed with enough speed.
The European Waste List regulated in Portugal by the Portaria Nº209/2004 of March 3
considers asbestos based materials as hazardous wastes (Nº170601- Insulation materials with
asbestos fibres; Nº 170605 – Building materials with asbestos fibres), however, the Nº 2 of the
Artº14 Decree Nº46/2008 of March 12 related to construction and demolition wastes
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management states that the removal and disposal of asbestos based materials must be
regulated by a new Portaria that is yet to be published. Therefore, in the mean time the
management of asbestos based materials will remain unregulated. The aforementioned work
[18] doesn’t even say nothing about the recycling of asbestos based materials which shows
that this technical option needs a higher disclosure.

Recycling asbestos based materials
The state of the art about asbestos based wastes point out to the possibility of their
inertization and several industrial processes have already been developed for that purpose:
INERTAM (19), ASBESTEX (20) e ARI (21). The treatment of asbestos based wastes can be as
follow: Thermal treatments; chemical or mecanochemical treatments; microwave treatments
(friable asbestos). Gualtieri & Tartaglia (22) state that the use of a temperature treatment
between 1000 ºC and 1250 ºC allows the inertization of friable asbestos and also cement
based asbestos. The temperature is responsible for the transformations of the internal
structure of asbestos into new and non-toxic crystalline phases (Fig.1).

Figure 1 –Microstructure of asbestos fibres before and after thermal treatment:a) and a1) plain
tremolite fibres; b) and b1) chrysolite fibres embedded in a cement matrix (22)

Different asbestos fibres present different performances when submitted to calcination
operations. The equations 1 and 2 shows the transformations of chrysolite (1) and tremolite
(2) asbestos:
Mg3(OH)4Si2O5

500 ºC

Mg3Si2O7 + 2H2O

Chrysolite

750 ºC

Metachrysolite
950 ºC

Ca2Mg5Si8O22(OH)2
Tremolite

Mg2SiO4 + MgSiO3
Forsterite

(1)

Enstatite

1050 ºC

Ca2Mg5Si8O23 + 2H2O
Metatremolite

2CaMgSi2O6 + 3MgSiO3 + SiO2
Diopside

Enstatite

(2)

Chrystobalite
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Leonelli et al. (23) studied the inertization of friable asbestos and its incorporation as a
magnesium source to produce ceramic based products. They used a thermal treatment based
on microwaves of 2,45 GHz during 13 minutes. Fig.2 shows the microstructure of the asbestos
fibres before and after the treatment, confirming the validity of this method.

Figure 2 – Asbestos microstructure: before and after microwave treatment (23)

These authors states that the cost of asbestos valorization varies between 0,05 a 0,2
euros/kg, which is almost 10 times less that the cost of asbestos landfill disposal. Other
investigations (24) confirm these results, referring the possibility of using 3% to 5% of
inertized asbestos in the production of porcelain products.
Gualtieri et al. (25) patented a tunnel capable of achieving the inertization of asbestos
cement wastes by using a temperature of 1200 ºC during 16h. This method has the advantage
that it does not need the opening of the asbestos packing and does no require grinding
operations. These authors use a low melting glass in order to reduce the calcination
temperature.
Dellisanti et al. (26) refer to a pilot installation using the Joule vitrification in which a high
intensity electric power (130 A) can melt the asbestos wastes at 1500 ºC. Other authors (27)
used a mechanochemical treatment to change the morphology of the asbestos fibres into a
non-toxic form.
For friable asbestos Takahashi et al. (28) reported a temperature treatment of 175 ºC during
24h and the use a NaOH (14M) solution. As to Anastasiadou et al. (29) they use a solution of
acetic acid, a temperature range between 300 ºC to 700 ºC and a pressure between 1,75 MPa
and 5,8MPa.
Zaremba et al. (30) reported the detoxification of chrysotile asbestos through a low
temperature heating and grinding treatment with temperatures in the range from 500 ºC to
725 °C for 3 h. Boccaccini et al. (31) also used a microwave treatment to achieve the
inertization of friable asbestos, turning fibrous structures into magnesium oxide blocks. The
thermal treatment of asbestos cement wastes lead to a much lower toxicity level (32). More
recently Gualtieri et al. (33) presented results on the reuse of calcined asbestos cement
waste and into brick, glass, plastics and pigments.

Asbestos cement pipes
Asbestos cement pipes were used for potable water distribution during the XX century and
although they were largely discontinued in North America in the early 1980s a significant
portion of the water distribution is still in service (34).
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Webber & Covey (35) report a water supply contamination with samples containing between
10 million fibres per liter and 305 million fibres per liter. Constituting a health risk confirmed
by some studies which show an association between ingested asbestos cancer (36).
Several pipe rehabilitation techniques has been suggested by (37,38) including the lining
operations with geopolymers. Although these materials are known for their excellent
mechanical properties, high corrosion resistance and chemical stability (39, 40) they often
present efflorescence problems (Fig.3), meaning further research is need before they could
be used in water pipes lining operations.

Figure 3 – Efflorescence in metakaolin geopolymer [41]

The subject of efflorescences in geopolymers is relatively new, since very few authors have
address this problem. According to Skavara et al. (41, 42) the bond between the sodium ions
(Na+) and the aluminosilicate structure is weak and that explains the leaching behaviour.
According to those authors in the crystalline zeolites the leaching of sodium is negligible
contrary to what happens in the aluminosilicate polymers. It is the presence of water that
weakens the bond of sodium in the aluminosilicate polymers, a behavior that is confirmed by
the geopolymer structure model (Fig.4).

Figure 4 – Geopolymer structure model [41]
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Other authors (43) also found that sodium efflorecences are higher in geopolymers based on
aluminosilicate prime materials calcined at a temperature range below the dehydroxylation
temperature. Temuujin et al. (44) refer that although ambient cured fly ash geopolymers
exhibited efflorescences that phenomena does not occur when the same geopolymers are
cured at elevated temperature which means the leachate sodium could be a sig of insufficient
geopolymerisation.

Conclusions
Several countries have already banned the exploitation and use of asbestos based materials
due to its carcinogenic potential. Portuguese legal regulations about asbestos wastes are very
recent and still incomplete and do not admit the recycling of these wastes. To make things
worst technicians with a high level of expertise in this field are missing. Several investigations
show that is possible to achieve the inertization of asbestos wastes by thermal and
mechanical methods and some countries already use such recycling procedures to avoid
asbestos wastes disposal. As to the contamination of potable water by deteriorated asbestos
pipes although some authors suggest rehabilitation techniques using geopolymer lining this is
not yet a proven technology.
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Construção – CT 7
Resumo
Actualmente, a construção é realizada com intuito de satisfazer as necessidades dos utilizadores.
É importante existir informação relativamente a Fiscalização de Obras Públicas de modo a ajudar os profissionais
desta área, uma vez que existem muitas dificuldades que se encontram no mercado de trabalho de Fiscalização de
Obras e incentivar os recém-licenciados de modo a poderem exercer a sua actividade, demonstrando que o
Engenheiro Fiscal tem um papel muito importante nas Empreitadas Públicas, uma vez que é o mediador entre as
várias entidades intervenientes numa Empreitada.
Pretende abordar-se o papel e o interesse da Fiscalização nas Empreitadas de Obras Públicas, a evolução histórica no
que respeita a conceitos e normativas legais, referir-se os resultados de um levantamento estatístico das principais
empresas de Fiscalização existentes a nível nacional, fazer-se um enquadramento de uma prestação de serviços de
Fiscalização de Obras na norma ISO 9001/2008 e descrever-se algumas das tarefas e procedimentos efectuados no
âmbito de uma prestação de serviços de Fiscalização de Obras Públicas.
Palavras-chave: Fiscalização; Empresas de Fiscalização; Prestação de serviços; Obras Públicas.

1. Introdução
Alguns dos aspectos mais importantes no processo de fiscalização das construções é ir ao
encontro da satisfação das necessidades dos utentes e contemplar o mais possível os seus
objectivos. As construções degradam-se, envelhecem e desaparecem pelo que os aspectos de
tempo de vida, durabilidade, manutenção, absolutização e adaptabilidade devem ser bem
ponderados desde o início.
A actividade da construção é geradora de fortes impactos e sujeita a múltiplas pressões pelo
que tem que ser controlada, sendo esse o papel das autoridades públicas e outros.
A importância dos materiais e componentes tem crescido neste processo justificando hoje o
seu destaque como etapa autónoma que se relaciona, directamente quer com os Estudos e
Projectos quer com a execução da obra;
Os domínios de intervenção técnica têm-se alargado. Se no passado se consideravam como
domínios principais e quase exclusivos os associados aos Estudos e Projectos, os Materiais e
Componentes e à Execução da Obra, reconhece-se hoje ser fundamental uma intervenção
técnica qualificada na Promoção, Viabilidade e Planeamento e Utilização e Manutenção da
obra.[1]
A contratação de uma equipa de Coordenação e Fiscalização qualificada constitui, a todos os
níveis, uma vantagem para o Dono de Obra, independentemente da dimensão e tipo de obra
que este pretenda promover. Conhecedora do mercado da construção, a Fiscalização tem
condições para garantir ao Dono de Obra uma melhor contratação da obra, começando na
revisão de projecto, na elaboração de um cuidado e detalhado processo de concurso, sendo
garantida a minimização do risco de eventuais conflitos entre Dono de Obra e o Empreiteiro.
Por outro lado, o conhecimento dos preços de mercado a par da utilização de técnicas de
negociação adequadas constituem uma maior valia na obtenção do melhor preço da
Empreitada. Para o Dono de Obra os custos de uma construção devem ser encarados como os
custos da construção propriamente dita (obra), acrescidos dos custos de manutenção e
exploração. A coordenação e controle da obra, realizada pela equipa de Fiscalização, traduzse na minimização dos custos de construção não esquecendo a qualidade da obra, tentando
assim, minimizar os custos futuros de exploração e, sobretudo, de manutenção.
A coordenação e acompanhamento dos trabalhos permitem a detecção antecipada e a
resolução atempada dos problemas de obra, com evidentes benefícios em termos do prazo
global da Empreitada, não podendo esquecer que liberta o Dono de Obra para as suas
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actividades, sem que tenha que prescindir de uma representação técnica em obra, capaz de
controlar a execução dos trabalhos e garantir o relacionamento com o Empreiteiro dentro dos
parâmetros definidos na legislação em vigor.

2. Papel e Conduta de Actuação da Equipa de Fiscalização

[2]

Existe uma grande diversidade de interesses no sector da construção civil pública, sendo a
Fiscalização, o agente que garante um papel moderador e de arbitragem, de forma a evitar e
a sanear todas as situações de conflito que de uma forma inevitável surgem entre as partes e
que são contrárias ao interesse público.
A Fiscalização deve começar o seu trabalho mesmo antes do início físico das obras. É de todo
o interesse, quando se perspectiva o início de uma obra, reunir todos os intervenientes (Dono
de Obra, Projectistas, Empreiteiro e Fiscalização), com a devida antecedência para ser feita a
compatibilização dos diferentes projectos, a detecção de erros e o estudo de soluções
alternativas, caso tal se verifique necessário, para a boa concretização das obras. Estas
reuniões deverão continuar a existir durante todo o desenrolar da obra e, deverão ter uma
frequência adaptada ao tipo de obra com objectivo de colmatar erros ou deficiências de
projecto, resolver imprevistos e preparar a sequência dos trabalhos a realizar.
A psicologia é muito importante para quem fiscaliza. Pelo que o fiscal deve ter o máximo de
atenção na sua maneira de estar na obra, essencialmente junto da Entidade Executante e
nunca deve esquecer que o seu título de “fiscal”, por si só, é considerado algo agressivo.
O fiscal deve conhecer bem o seu trabalho e deve demonstrar isso ao Empreiteiro, não
esquecendo que a sua missão é, sobretudo, ajudar a completar o que o Dono de Obra mais
necessita, do modo mais rápido e da forma mais económico possível, fazendo cumprir o
contrato e o projecto, não esquecendo que apenas pode exigir o que está contratualizado.
A equipa de Fiscalização deve ter o especial cuidado de nunca atrasar os trabalhos do
Empreiteiro, fazendo-o esperar. Se for materialmente impossível fiscalizar todos os trabalhos,
em regime de permanência, deve escolher-se o que é estruturalmente mais importante. Deve
o Empreiteiro ter a perfeita noção que a equipa de Fiscalização, no caso de a Fiscalização não
ser feita em regime de permanência, poderá chegar à obra, em qualquer altura.
É evidente que o fiscal não pode ser perito em todos os assuntos, pelo que deve pedir o apoio
dos Projectistas, sempre que julgue necessário. No entanto, nunca deve permitir que estes
tomem decisões que apenas à Fiscalização competem. Em casos mais especiais de estruturas
ou outros trabalhos mais complexos, devem ser executados sob a inspecção de especialistas,
devendo os Projectistas acompanhar a execução das estruturas especiais que projectou,
prestando assim uma indispensável ajuda à equipa de Fiscalização da obra, que por vezes não
tem colaboradores com formação especial em trabalhos mais complexos.
Uma vez que o fiscal trabalha para o Dono de Obra, serve também, de elemento de ligação
com os Projectistas, de modo a resolver e antecipar a resolução dos vários problemas que
podem surgir, antes e no decorrer das obras. Relativamente à relação do fiscal com o
Empreiteiro, é evidente que não deve comandar a sua actividade, mas, pode ajudá-lo,
seguindo as regras da ética e deontologia profissional.

3. Evolução Histórica dos Conceitos e Normativas Legais Relativos à
Fiscalização de Obras
No que respeita a legislação relativa a contratação pública, a primeira legislação sobre a
matéria de Empreitadas e fornecimentos em Obras Públicas era regulada pelo Decreto-Lei de
9 de Maio de 1906. A substituir este decreto-lei seguiu-se o Decreto-Lei n.º 48.871 de 19 de
Fevereiro de 1969, revogado pelo Decreto-Lei 235/86 de 18 de Agosto. Seguiu-se o DecretoLei n.º403/93, de 10 de Dezembro por sua vez revogado pelo Decreto-Lei 59/99 de 19 de
Março.
O novo Código dos Contratos Públicos, Decreto-Lei 18/2008 de 29 de Janeiro de 2008, entrou
em vigor seis meses depois da sua publicação e regula actualmente o sector da contratação
pública. Este estabelece a disciplina aplicável à contratação pública e regime substantivo dos
contratos públicos que revistam a natureza do contrato administrativo.
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Em 28 de Março, foi publicada a Declaração de Rectificação n.º 18-A/2008, que alterou
diversas disposições de referido decreto.
O Código dos Contratos Públicos veio constituir uma verdadeira revolução legislativa. Este
novo Código dos Contratos Públicos procedeu à transposição para o Direito português das
Directivas números 2004/17/CEE, relativas à contratação Pública, e integrou o Regime
Jurídico de Empreitadas de Obras Públicas (Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março); o regime
da contratação de bens e serviços (Decreto-lei n.º 197/99, de 8 de Junho); o regime de
Empreitadas e aquisições no âmbito dos sectores especiais (Decreto-Lei n.º 223/2001, de 9 de
Agosto); entre outros diplomas relativos à contratação pública. [3]
A legislação anterior que regulava o regime jurídico de Empreitadas de Obras Públicas, não
contemplava de forma adequada as medidas relativas à coordenação de processos de
adjudicação de Empreitadas de Obras Públicas adoptadas pela directiva n.º 93/37/CE, do
Conselho, de 14 de Junho de 1993. Por outro lado, constatou-se que o regime legal em vigor
carecia de outras alterações, em ordem à melhor regulação do mercado de Obras Públicas, no
sentido de tornar mais rigoroso e transparente todo o processo de concurso.
Assim, foi criado, no âmbito dos Ministérios das Finanças, do Equipamento, do Planeamento e
da Administração do Território e da Justiça, um grupo de trabalho com a finalidade de
proceder à adequada transposição da Directiva n.º 93/37/CE, tendo-se posteriormente
determinado a alteração legislativa global do Regime Jurídico das Empreitadas de Obras
Públicas. Procedeu-se, assim, a uma revisão global do Decreto-Lei n.º 405/93 vertida no
Decreto-Lei 59/99 de 2 de Março, após longa preparação e no decurso da qual foram ouvidas
múltiplas e variadas entidades com experiência reconhecida neste sector, tendo sido colhidas
sugestões efectuadas, bem como testadas algumas soluções previstas.
O Decreto-Lei 59/99 de 2 de Março também procede à transposição da Directiva n.º
97/52/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Outubro de 1997. [4]
Verifica-se que na legislação anterior ao Decreto-Lei 18/2008, a actividade da Fiscalização
nas Empreitadas de Obra Públicas, apesar das sucessivas revogações dos Decreto-Lei
referenciados, era bastante similar.
O conceito corrente da função da fiscalização seguia, até à entrada em vigor do CCP, os
princípios definidos no Decreto-Lei n.º48.871 de 19 de Fevereiro de 1969, aplicado às obras
públicas, não tendo sofrido qualquer alteração nas revisões legislativas introduzidas naquele
regime jurídico, através dos Decretos-Lei n.º 235/86, 405/93 e 59/99.
Na época em que foi publicado o Decreto-Lei n.º 48.871, as obras públicas eram assumidas e
promovidas através das diversas Direcções – Gerais do Ministério das Obras Públicas, o grande
dono da obra pública nacional, independentemente de se tratar de obras de estradas,
hospitais, escolas ou habitação.
O processo produtivo era desenvolvido pela mesma entidade especializada (Direcção Geral),
que conhecia bem a actividade, sendo a fiscalização, na fase da obra, a entidade que zelava
pelo comprimento do projecto, avaliação de produção, controlo de prazos e de outras
situações previstas como suas funções. O papel da fiscalização era reconhecido como de um
efectivo apoio e colaboração com o empreiteiro com vista à realização da obra nas melhores
condições, sem prejuízo de zelar pelo comprimento de contrato.
Decorridos mais de 30 anos, com a descentralização de poderes a nível central e regional,
muitas obras passaram a ser promovidas por entidades que não dispunham, nem dispõem de
capacidade para levar a bom termo o acompanhamento e controlo da execução das obras
programadas, apenas dispondo dos meios financeiros para o efeito.
Com a contratação a avulso de projectistas, empresas de construção e de fiscalização, a obra
passou a ser o local onde se encontram pela primeira vez muitos dos intervenientes, sem que,
previamente, tivesse havido uma análise do projecto, das condicionantes do terreno, dos
sistemas construtivos, das condições de segurança, etc.
Era função da Fiscalização, vigiar e verificar o exacto cumprimento do projecto e suas
alterações, do contrato, do Caderno de Encargos e do Plano de Trabalhos em vigor, verificar a
implantação da obra, de acordo com as referências necessárias fornecidas ao Empreiteiro;
verificar a exactidão ou o erro eventual das previsões do projecto, em especial, e com a
colaboração do Empreiteiro, no que respeita às condições do terreno; aprovar os materiais a
aplicar; vigiar os processos de execução; verificar as características dimensionais da obra;
verificar, em geral, o modo como são executados os trabalhos; verificar a observância dos
prazos estabelecidos; proceder às medições necessárias e verificar o estado de adiantamento
dos trabalhos; averiguar se foram infringidas quaisquer disposições do contrato e das leis e
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regulamentos aplicáveis; verificar se os trabalhos são executados pela ordem e com os meios
estabelecidos no respectivo plano; comunicar ao Empreiteiro as alterações introduzidas no
Plano de Trabalhos pelo Dono da Obra e a aprovação das propostas pelo Empreiteiro; Informar
da necessidade ou conveniência do estabelecimento de novas serventias ou da modificação
das previstas e da realização de quaisquer aquisições ou expropriações, pronunciar-se sobre
todas as circunstâncias que, não havendo sido previstas no projecto, confiram a terceiro
direito a indemnização e informar das consequências contratuais e legais desses factos;
resolver, quando forem da sua competência, ou submeter, com a sua informação, no caso
contrário, à decisão do Dono da Obra todas as questões que surjam ou lhe sejam postas pelo
Empreiteiro e providenciar no que seja necessário para o bom andamento dos trabalhos, para
a perfeita execução, segurança e qualidade da obra e facilidade das medições; transmitir ao
Empreiteiro as ordens do Dono da Obra e verificar o seu correcto cumprimento. [5]
Com a publicação do Decreto-Lei 18/2008 verifica-se a introdução de algumas inovações
relativamente aos poderes e funções da Fiscalização, uma vez que, “cabe ao contraente
público assegurar, mediante o exercício de poderes de direcção e de Fiscalização, a
funcionalidade da execução do contrato quanto à realização do interesse público visado pela
decisão de contratar; o exercício dos poderes de direcção e de Fiscalização deve salvaguardar
a autonomia do co-contratante, limitando-se ao estritamente necessário à prossecução do
interesse público, e processando-se de modo a não perturbar a execução do contrato, com
observância das regras legais ou contratuais aplicáveis e sem diminuir a iniciativa e a
correlativa responsabilidade do co-contratante; nos contratos que envolvam prestações de
concepção por parte do co-contratante, o contraente público; são partes no contrato de
Empreitada de Obras Públicas o Dono da Obra e o Empreiteiro; durante a execução do
contrato, o Dono da Obra é representado pelo director de Fiscalização da obra e o
Empreiteiro por um director de obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de
estipulação contratual, se estabeleça diferente mecanismo de representação; Sem prejuízo
de outras limitações previstas no contrato, o director de Fiscalização da obra não tem
poderes de representação do Dono da Obra em matéria de modificação, resolução ou
revogação do contrato; na falta de estipulação contratual, durante os períodos em que se
encontrem ausentes ou impedidos, o director de Fiscalização da obra e o director de obra são
substituídos pelas pessoas que os mesmos indicarem para esse efeito, desde que, no caso do
director de Fiscalização da obra, a designação do substituto seja aceite pelo Dono da Obra e
comunicada ao Empreiteiro”.
Julga-se que o Decreto-Lei 18/2008 deixa algumas dúvidas no que respeita a deveres,
responsabilidades e poderes da Equipa de Fiscalização de Obras. Considera-se que no novo
Código dos Contratos Públicos é o Director de Fiscalização o representante do Dono da Obra
no local da Empreitada e tem plenos poderes para agir como tal, pelo que a sua
responsabilidade aumenta consideravelmente relativamente à antiga legislação.

4. A Importância do Código dos Contratos Públicos para Fiscalização de
Obras [4]
O Código é composto por 473 artigos e 6 anexos, encontrando-se dividido em cinco partes:
Âmbito de aplicação (art.º1.º a 15º); Contratação Pública (art.º 16.º a 277.º); Regime
substantivo dos contratos administrativos (art.º 278.º a 454.º); Regime contra-ordenacional
(art.º 455.º a 464.º) e Disposições finais (art.º 465.º a 473.º).
As disposições relativas às Empreitadas de Obras Públicas estão contidas nos artigos 343.º a
406.º, enquanto as concessões de Obras Públicas estão reguladas pelos artigos 407.º a 430.º.
No Código dos Contratos Públicos estão definidos aspectos importantes para a Fiscalização de
Obras Públicas no que concerne a:
- Tipos de Procedimentos;
- Publicidade e Comunicações;
- Cauções;
- Noção do Preço base, Valor do contrato, Preço Contratual e Trabalhos a Mais;
- Análise e avaliação das propostas;
- Verificação do conteúdo das propostas;
- Relatório Preliminar;
- Esclarecimentos, Erros e Omissões e Confidencialidade;
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- Prémios pelo Cumprimento Antecipado;
- Atrasos na Execução e Desvio do Plano de Trabalhos;
- Suspensão dos Trabalhos;
- Recepção Provisória;
- Relatório Final de Obra;
- Prazos de Garantia das Obras;
- Recepção Definitiva.

5. Levantamento Estatístico das Empresas de Fiscalização a Nível Nacional
Pretende conhecer-se as principais características das empresas de Fiscalização de Obra
existentes a nível nacional.
Foi efectuado um levantamento estatístico das principais empresas de Fiscalização
existentes, com base em algumas bases de dados onde se podem consultar as empresas
existentes que permitem a execução de gráficos e tabelas para uma mais fácil análise da
informação.

5.1 Bases de Dados Consultadas para Levantamento Estatístico
Começou por se efectuar uma busca na internet, através da página www.google.com [7], com
a designação de Fiscalização. No decorrer da pesquisa, surgiram duas bases de dados que
foram analisadas e posteriormente utilizadas para proceder à execução de uma tabela mais
completa que contenha o maior número de informação sobre qualquer uma das empresas.
Chegou-se à conclusão que existe muito pouca informação sobre este assunto.
Existe uma base de dados disponível para Download na página “http://www.linkb2b.pt/”.
Sabe-se que a base de dados é continuamente actualizada, pelo que o programa questiona
quando iniciado, se o utilizador pretende actualizar a base de dados existente, caso exista
ligação à internet. Logo que actualizado, ou não, conforme o utilizador pretenda, podem
consultar-se dados sobre qualquer entidade, basta para isso, ter conhecimento de algum
elemento identificativo da empresa (Exemplo: Número de Contribuinte e Nome da Empresa),
ou pode fazer-se uma pesquisa por uma palavra-chave, no campo denominado por
“Entidade”, através dum clique no ícone “Pesquisa Simples”. Após clicar na tecla “Enter”, as
empresas que o sistema encontra ligadas à palavra procurada são apresentadas, com toda a
informação a elas inerente.
São exemplo, o Estado, situação Actual, NIF (Número de Identificação Fiscal), CAE
(Classificação Portuguesa de actividades Económicas), Morada, fax, endereço de correio
electrónico, página Web, data de início de actividade, capital social, facturação,
empregados, forma jurídica, área de actividade, categoria, sócios, entre outros.
Existe uma outra base de dados denominada “Einforma” que se pode encontrar na página de
internet “http://www.einforma.pt/”. Esta é uma base de dados online, que pode ser
consultada a qualquer hora, desde que se tenha ligação à internet. Para visualizar a
informação basta inserir o nome da empresa, marca ou NIF e clicar em Pesquisar ou pesquisar
por uma palavra chave, por exemplo pela palavra “Fiscalização”. No caso de se querer
consultar a ficha completa da empresa, terá que ser feito o Registo Gratuito. Fazendo o
Login, e pesquisando pela empresa, conseguem obter-se cinco fichas completas de empresas.
Caso o utilizador pretenda consultar mais empresas, terá que pagar pela informação.
Existem outras bases de dados de empresas, mas, têm a desvantagem de terem
obrigatoriamente de ser compradas as respectivas licenças para ter acesso aos dados. A título
de exemplo, duas bases de dados que podem ser adquiridas via internet são a “Quantumdatabase”[8] e a “Data Ordenada” [9].

5.2 Empresas de Fiscalização em Portugal
Conseguiram identificar-se 264 empresas de Fiscalização, tendo por base a consulta das bases
de dados “linkB2B”, “Einforma” e motor de busca “www.google.com” [9].
De forma a facilitar a análise dos dados das empresas foram consideradas como áreas
geográficas o norte, centro, Lisboa, Alentejo, Algarve e ilhas.
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São apresentadas de seguida, as características mais relevantes:
- Os Distritos com mais empresas são Lisboa e Porto com 103 e 42 empresas,
respectivamente.
- A Região de Lisboa é a que contém maior número de empresas – 103 empresas –,
relativamente a todas as outras Regiões de Portugal. Segue-se a Região Norte, com 69
empresas, o Alentejo com 33 empresas, o Centro com 27 empresas, o Algarve com 21
empresas e por último as Ilhas com 11 empresas de Fiscalização.
- A maioria das Empresas consultadas encontram-se “Activas” e a grande fatia inserese na zona de Lisboa com 77 empresas e no Norte do País com 54 empresas, sendo que
a menor fatia é apresentada na região das Ilhas, com apenas 11 empresas de
Fiscalização
A Região em que se encontram mais empresas de Fiscalização “Inactivas” também é
Lisboa com 19 empresas. As restantes Regiões têm valores muito semelhantes de
empresas de Fiscalização Inactivas que andam entre as 4, nas Ilhas e as 7 empresas,
na Região Norte do país.
Quanto às empresas de Fiscalização “Recentes”, percebe-se que não constam nas
Regiões do Algarve e Ilhas, e mesmo nas restantes Regiões, a que apresenta maior
número é o Norte, com 5 empresas de Fiscalização.
Relativamente às empresas de Fiscalização “Temporariamente Inactivas”, situam-se
nas Regiões Norte, Algarve e Ilhas com uma reduzida quantidade e Lisboa com uma
maior quantidade, conseguindo atingir as 6 empresas de Fiscalização.
- A zona de Lisboa tem a percentagem mais elevada de empresas e distingue-se
largamente dos restantes Distritos e Regiões do País, com 50 empresas de
Fiscalização. É de salientar que todos os outros distritos têm um número menor de
empresas por cada Região, situando-se a quantidade entre 9 empresas de Fiscalização
no Porto e Vila Nova de Gaia (Norte do país) e 5 empresas de Fiscalização em
Portimão e Braga (Alentejo e Norte do país, respectivamente).
- O maior número de contactos telefónicos disponíveis também é conhecido em
Lisboa, com o valor de 64 números de telefone. Segue-se com cerca de metade, a
Região Norte (38 empresas com número de telefone) e com o valor mais reduzido a
Região das Ilhas (7 empresas com número de telefone). No entanto, é de salientar,
que Lisboa encontra-se com o valor mais elevado de empresas que não disponibilizam
o número de telefone (39 empresas sem número de telefone), seguida da Região
Norte (29 empresas sem número de telefone).
- Quanto à disponibilização dos endereços de correio electrónico podem dizer-se que
a maioria das empresas não possui endereço de e-mail. Porém, das empresas que o
possuem, Lisboa continua com a maior percentagem de contactos disponíveis, tendo
24 empresas de Fiscalização este serviço. Segue-se a Região do Norte do país, com 8
empresas de Fiscalização com endereço de e-mail disponível, estando as restantes
Regiões do país, com valores pouco a baixo deste (Região do Algarve com 6 empresas
de Fiscalização que não têm endereço de e-mail, Região Alentejo com 5, Região
Centro com 4 e a Região das Ilhas com 2).
Quanto aos resultados das empresas de Fiscalização que não têm endereço de e-mail
disponível, verifica-se que Lisboa possui o maior valor com 79 empresas, segue-se a
Região Norte com 59 empresas e as restantes Regiões têm um número de empresas de
Fiscalização mais reduzido que estes últimos.
- Verifica-se que existem mais empresas de Fiscalização que não têm página Web
disponível. Sendo que os valores mais elevados correspondem à Região de Lisboa com
85 empresas e à Região do Norte com 57 empresas de Fiscalização que não têm página
Web disponível.
Pode observar-se que a Região das Ilhas não têm nenhuma empresa que tenha página
Web e que contrariamente a que seria de esperar, até mesmo a Região de Lisboa tem
apenas 18 empresas com este serviço disponível.
- Pode referir-se que desde o ano de 1989 que o número de empresas de Fiscalização
criadas, tem vindo a ser relativamente homogéneo. Andando num intervalo de criação
de empresas de Fiscalização de 2 empresas a 21 empresas. O auge é atingido no ano
2002, apresentando cerca de pouco mais do dobro do ano de 1989, 21 empresas de
Fiscalização com inicio de actividade e 9 empresas de Fiscalização com início de
actividade, respectivamente. Curiosamente, a empresa que se mantém activa há mais
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anos, tem 77 anos, segundo os dados disponibilizados. Durante todo o período entre
os anos 1933 e 1988, verifica-se que só uma ou duas empresas de Fiscalização
iniciavam a sua actividade por cada ano.
- Quanto ao Capital Social, pode efectuar-se uma análise breve, em que se conclui
que Lisboa tem o maior número de empresas com o menor Capital Social (até
5.000,00 €) – 54 empresas de Fiscalização, tal como acontece em todas as Regiões do
país, mas o número de empresas é mais reduzido – 31 empresas de Fiscalização no
Norte, 19 empresas no Alentejo, 17 empresas no Centro, 12 no Algarve e 5 nas Ilhas).
Segue-se o intervalo entre 10.000,00 € até 50.000,00 € em Lisboa, sendo as restantes
Regiões com intervalos de valores de Capital Social acima dos referidos. De salientar
que estas últimas pertencem às Regiões Norte e de Lisboa (de 250.000,00 até
20.000.000,00 €).
- Relativamente aos valores de facturação das empresas de Fiscalização em Portugal,
conclui-se que a maior parte das empresas não disponibiliza os dados, portanto todos
os comentários que se possam efectuar podem ser erróneos.
- Quanto à Forma Jurídica, a sociedade por quotas é a que tem maior número de
empresas (96 empresas de Fiscalização em Lisboa, na Região Norte são 64 empresas
com esta forma jurídica e as restantes Regiões encontram-se com menos de cerca de
metade desta última). Desta forma, conclui-se que a Organização Jurídica
predominante é a Sociedade por Quotas.
- Quanto ás áreas de actividades complementares é notório que a Região de Lisboa e
do Norte são as que contém maior número de empresas com actividades de
Consultoria, Científicas, Técnicas e Similares. Sendo esta seguida da actividade de
Construção, nomeadamente na Região de Lisboa com 19 empresas de Fiscalização
com esta actividade.
- O maior número de empresas insere-se nas Actividades de Engenharia e Técnicas
Afins, com uma quantidade de 147 empresas de Fiscalização, na Construção de
Edifícios (Residenciais e Não Residenciais), com uma quantidade de 36 empresas de
Fiscalização e nas Actividades de Arquitectura com uma quantidade de 39 empresas
de Fiscalização. Todas as restantes categorias, tem atribuídos um menor número de
empresas de Fiscalização que rondam as quantidades de uma, duas e 3 empresas de
Fiscalização.
- Relativamente à quantidade de sócios das empresas de Fiscalização existentes em
Portugal, o maior número de empresas que possui apenas um ou dois sócios verifica-se
na Região de Lisboa com 65 empresas de Fiscalização, seguindo-se imediatamente a
Região Norte com a mesma quantidade de sócios, 25 empresas de Fiscalização.
No entanto a Região Norte e Lisboa também são as Regiões com maior número de
empresas que não têm sócios ou estes são desconhecidos, nas bases de dados
consultadas (20 e 18 empresas de Fiscalização, respectivamente.

6. Enquadramento de uma prestação de serviços de Fiscalização de Obras
na norma ISO 9001/2008
Todas as organizações sejam elas grandes ou pequenas, públicas ou privadas, têm já um modo
ou sistema estabelecido de exercer as suas actividades. As normas de um Sistema de Gestão
da Qualidade identificam os aspectos que podem ajudar essas organizações a satisfazerem as
exigências e expectativas do cliente.
O Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) tem a ver com a avaliação de como e porquê as
tarefas são efectuadas e com o registo dos resultados para mostrar que foram realmente
efectuadas.
Qualquer SGQ deve ser orientado por regras simples, tais como, dizer sempre o que se faz,
fazer sempre bem, o que se faz bem sendo coerente e provar que se faz o que se diz fazer.
Os princípios que devem orientar um Sistema de Gestão da Qualidade, de acordo com a
interpretação da Norma ISO 9001:2008 são: focalização no cliente; liderança; envolvimento
das pessoas; abordagem por processos; abordagem sistemática ao sistema; melhoria contínua;
abordagem factual no suporte à decisão; relação mutuamente vantajosa com fornecedores. [6]
Todas as empresas ou organizações sejam elas públicas ou privadas dependem dos seus
clientes. Desta forma é necessário compreender claramente quais as necessidades actuais
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bem como as necessidades futuras dos clientes, satisfazer as necessidades e envidar todos os
esforços para exceder as suas expectativas. A interpretação da norma ISO 9001/2008 indica
que se deve procurar desenvolver os produtos que satisfaçam as necessidades dos clientes,
produzir um produto competitivo, ao melhor nível de qualidade e na data fixada e fornecer o
necessário apoio técnico e melhor disponibilidade mesmo no pós-venda.
Deve ter-se o máximo cuidado com a satisfação dos clientes pois, segundo a SAC (Empresa de
Consultoria em Sistemas de Gestão), um cliente satisfeito transmite a sua satisfação a 8
possíveis clientes, mas um cliente insatisfeito transmite a sua insatisfação a 25 possíveis
clientes.
A ISO 9001:2008 aponta para a adopção da ABORDAGEM por PROCESSOS na Gestão da
Qualidade.
Podemos definir PROCESSO como sendo um conjunto de actividades relacionadas entre si,
transformando inputs em outputs. Interpretando a definição normativa podemos esclarecer
que um processo é qualquer actividade que recebe inputs e os transforma em outputs com
valor acrescentado. A maioria das Organizações identifica e gere numerosos PROCESSOS
interligados, em que na maioria dos casos, o output de um PROCESSO constitui o input do
PROCESSO seguinte.
Detalhando a ABORDAGEM por PROCESSOS é também importante identificar as subdivisões de
cada PROCESSO. Qualquer organização é um conjunto de processos. Sendo estas tarefas
realizadas naturalmente, produzem mais-valias servindo clientes e gerindo receitas.
Monitorizar e registar estas actividades é a chave para o sucesso de qualquer Organização,
agora ou no futuro. [10] As organizações devem fazer mais, do que simplesmente monitorizar o
“output” dos processos, tarefa tipicamente realizada através de actividades de inspecção. As
organizações também devem controlar todos os “inputs” no processo, nomeadamente,
pessoas, instalações/equipamentos, materiais, métodos e actividades de transformação.
Também é referida a metodologia PDCA (Plan – Do – Check – Act), que consiste em:
- Planear (estabelecer os objectivos e os processos necessários para apresentar
resultados de acordo com os requisitos e as políticas de cada organização), - Executar (implementação dos processos),
-Verificar (monitorização e medição dos processos e produtos em comparação com
políticas, objectivos para o produto e reportar os resultados) e
- Actuar (empreender acções para melhorar continuamente o desempenho dos
processos).
Uma organização que preste serviços de Fiscalização de obras poderá adoptar a norma ISO
9001/2008 e criar procedimentos para o bom funcionamento da organização, de acordo com o
descrito anteriormente. Esses procedimentos devem incluir a forma de gestão de documentos
e controle de registos, a gestão das não conformidades e respectivas acções
correctivas/preventivas e
a gestão de
recursos, escolha
de fornecedores,
revisão/acompanhamento dos serviços e melhoria contínua.
Cada organização é livre de adoptar os seus procedimentos, podendo alguns deles ser os
referenciados anteriormente. Estas já terão um sistema estabelecido para exercer a sua
actividade, sendo que este género de normas tem como objectivo identificar alguns aspectos
que poderão ajudar as organizações a satisfazerem de forma mais eficiente as necessidades e
expectativas dos seus clientes.

7. Procedimentos efectuados no âmbito de uma prestação de serviços de
Fiscalização de Obras
Pretende-se de uma forma prática descrever quais as principais acções desenvolvidas
âmbito de uma prestação de serviços relacionada com Fiscalização de Obras Públicas,
acordo com a actual legislação.
Resumidamente, a prestação de serviços de Fiscalização de obras acompanha
desenvolvimento da Empreitada desde o contrato até à recepção definitiva da Empreitada.
A prestação de serviços é iniciada com o auxílio aos Donos de Obra na elaboração
contratos das Empreitadas, cadernos de encargos e análise do projecto.
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Antes do início físico da obra, pode ser fornecido ao Dono de Obra, um Relatório de Análise e
Verificação de Projecto onde são identificados alguns defeitos, incompatibilidades, erros e
omissões das várias especialidades do projecto.
Diz a experiência que esta é uma fase muito importante das Empreitadas uma vez que a
detecção de erros de concepção e projecto, antes do início físico das obras propriamente
ditas, garante que pode existir uma menor quantidade de conflitos com o Adjudicatário e
desta forma pode poupar-se significativamente, no decorrer da Empreitada no prazo e nos
custos inerentes à execução, evitando os trabalhos a mais e as inconvenientes prorrogações
de prazo nas Empreitadas.
Após colocação em concurso e Adjudicada a Empreitada, é elaborado o Desenvolvimento ao
Plano de Segurança e Saúde, que será analisado pela equipa de Fiscalização e validado
tecnicamente para posterior aprovação pelo Dono de Obra. Desta forma estão reunidas as
condições para que, após a assinatura do Auto de Consignação da Obra se iniciem fisicamente
os trabalhos. Dá-se então, lugar ao desenvolvimento da Prestação de Serviços de Fiscalização
de acompanhamento de obra, até à conclusão da obra. Após um processo de vistoria e
correcção de eventuais deficiências procede-se à Recepção Provisória da Obra – acto
concretizado no Auto de Recepção Provisória.
Após a Recepção Provisória da Obra, a Fiscalização, continua sempre que necessário, a dar
auxílio ao Dono de Obra efectuando pareceres técnicos para accionar a garantia da obra,
sempre que se justifique. Só depois do Auto de Recepção Definitiva da Empreitada tem
término a Prestação de Serviços.
Há que referir que a informação que se encontra relativamente à Fiscalização de Obras é
muito reduzida e de difícil acesso, tal como se pode comprovar pela Bibliografia que se
apresenta.
A contratação de uma equipa de Coordenação e Fiscalização qualificada constitui, a todos os
níveis, uma vantagem para o Dono de Obra, independentemente da dimensão e tipo de obra
que este pretenda promover. Uma vez que a Fiscalização é conhecedora do mercado da
construção, tem condições para garantir ao Dono de Obra uma melhor contratação da obra, a
maximização da qualidade global da obra, a minimização dos custos globais para o nível
de qualidade especificado em projecto e o controlo de prazos de execução.
Existe uma grande diversidade de interesses no sector da construção civil pública, sendo a
Fiscalização, o agente que garante um papel moderador e de arbitragem, de forma a evitar e
a sanear todas as situações de conflito que de uma forma inevitável surgem entre as partes e
que são contrárias ao interesse público.
A equipa de Fiscalização deve ter o especial cuidado de nunca atrasar os trabalhos do
Empreiteiro, fazendo-o esperar. É evidente que o fiscal não pode ser perito em todos os
assuntos, pelo que deve pedir o apoio dos Projectistas. As decisões da equipa de Fiscalização,
devem em geral, ser tomadas rapidamente uma vez que, se tal não acontecer, pode haver
graves prejuízos e atrasos na obra. Se a Fiscalização não decidir rapidamente todos os
assuntos que são da sua responsabilidade, o Empreiteiro pode solicitar indemnizações
correspondentes aos atrasos ocorridos. Situação totalmente intolerável numa prestação de
serviços de Fiscalização que tem como principal objectivo a redução de custos e prazos de
execução.
A Fiscalização tem que ter consciência que a legislação está constantemente em renovação,
tornando assim, o papel da Fiscalização mais complexo e trabalhoso, uma vez que tem que
estar em constante actualização.
A legislação actualmente em vigor para a Fiscalização nas Empreitadas de Obra Públicas é o
Decreto-Lei 18/2008.
Julga-se que este novo Decreto-Lei deixa algumas dúvidas no que respeita a deveres,
responsabilidades e poderes da Equipa de Fiscalização de Obras. O novo Código dos Contratos
Públicos dá a entender que é o Director de Fiscalização o representante do Dono da Obra no
local da Empreitada e tem plenos poderes para agir como tal, pelo que a sua responsabilidade
aumenta, consideravelmente, relativamente à antiga legislação. Não tem a Fiscalização
poderes de representação do Dono da Obra em matéria de modificação, resolução ou
revogação do contrato.
Ficam no entanto algumas dúvidas também no que respeita à compatibilidade ou
incompatibilidade com o Decreto-Lei 273/2003, uma vez que de acordo com a nova redacção
do Decreto-Lei 18/2008, apenas as regras legais e contratuais são objecto de poderes por
parte da Fiscalização da obra, e que apenas o Dono de Obra pode suspender a obra,
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aparentemente não existindo nenhuma disposição que possibilite a paragem da obra por
iniciativa da Fiscalização.

8. Desenvolvimentos Futuros
A continuação de desenvolvimento deste tema torna coerente a colocação da hipótese de
continuar a desenvolver o assunto para facilitar os profissionais, nesta área e os recémlicenciados. Sendo assim, deixam-se algumas sugestões para desenvolvimentos futuros, sendo
eles:
- Fazer uma comparação de procedimentos, legislação, organização e actuação de empresas
com outros países, de modo a que se possa perceber em que é que o nosso país pode mudar,
de forma a apoiar os técnicos e se está mais ou menos desenvolvido em relação ao
estrangeiro;
- Realização de Fichas de Inspecção e Ensaio Informatizadas, de modo a que quando um
técnico tenha que executar alguma verificação relacionada com as suas funções, o possa fazer
de uma forma rápida e intuitiva, não correndo o risco de esquecer qualquer pormenor
importante. Seria interessante, este software, estar disponível num smartphone, que pode
acompanhar permanentemente o técnico, permitindo uma poupança de tempo e maior e
melhor organização.
- Criar programas informáticos de apoio à Fiscalização, que contenham a legislação e toda a
informação necessária, adequados a cada tipo de obra, que funcionem como agenda de alerta
em qualquer data e assunto importantes a tratar.
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Reabilitação e Sustentabilidade – CT 18
Resumo
Embora se fale muito em reabilitação e ela se encontre consignada na Estratégia Nacional para o Desenvolvimento
Sustentável, este segmento de actividade tem ainda uma expressão reduzida. Em consequência da falta de
investimento na reabilitação, os centros urbanos apresentam uma degradação crescente, uma vez que em Portugal,
se tem feito um enorme esforço na construção de novos edifícios de habitação, sobretudo na periferia das áreas
urbanas.
Como a decisão de intervenção numa obra depende, essencialmente, dos recursos financeiros disponíveis, considerase de elevada importância o estudo e a definição dos custos associados a cada trabalho, obtendo-se o custo real dos
trabalhos a realizar.
Para obras novas existem documentos com informação referente a custos e rendimentos para apoiar o trabalho de
orçamentação. No entanto, em Portugal, não existe informação oficial referente a preços praticados para a
determinação dos custos dos trabalhos de reabilitação. Por essa razão têm-se realizado essencialmente estimativas
baseadas na previsão aproximada dos trabalhos necessários e seu custo total, definidas empiricamente com base no
conhecimento adquirido em obras anteriores.
Palavras-chave: Sustentabilidade, Reabilitação, Custos

1. Introdução
A construção de edifícios, em Portugal, é uma actividade de grande importância para a
sociedade, principalmente em períodos de crescimento económico, envolvendo investimentos
muito elevados para a sua realização. O segmento da reabilitação e manutenção dos edifícios,
tem vindo a revelar que possui uma importância ainda muito reduzida quando comparada com
os outros tipos de actividades construtivas. Uma das razões frequentemente apontadas para
esta diminuta relevância é a ineficácia dos programas públicos de apoio e incentivo à
reabilitação. Estes programas sempre se apresentaram demasiado complexos e limitados para
poderem funcionar como um verdadeiro factor de alavancagem do sector. No entanto o
enquadramento legal da reabilitação, que vigorou durante muitos anos, é muitas vezes
indicado como a principal razão para a estagnação desta actividade. Por outro lado os
procedimentos legais para a aprovação deste tipo de obras, habitualmente ligados ao poder
autárquico, revelam-se complexos e por vezes muito burocráticos, criando algumas
dificuldades ao cumprimento da legislação relativa à conservação dos edifícios.
Esta estagnação geral das acções de manutenção corrente levou à degradação generalizada
dos edifícios, que continua a evoluir. A agravar esta situação, veio aliar-se a construção
massiva, que tinha como objectivo permitir dar alojamento ao fluxo migratório do interior
para os grandes centros urbanos e que foi executada, quase sempre, com reduzida qualidade,
resultado de uma filosofia corrente entre os promotores imobiliários da épocaque tinha como
objectivo construir em grande quantidade e a preços baixos.
A junção destes dois factos reflectiu-se sobretudo em zonas urbanas e suburbanas, onde é
notório o avançado estado de degradação e a baixa qualidade construtiva para a generalidade
dos edifícios. Actualmente os proprietários de edifícios em vias de reabilitação optam muitas
vezes pela sua demolição completa, utilizando os terrenos anteriormente ocupados para a
construção de novos edifícios. Daí, Portugal, quando comparado com outros países, ter uma
percentagem muito reduzida de investimento em reabilitação face à construção nova.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING UBI2011 - 28-30 Nov 2011 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

Contudo, a reabilitação de edifícios tem vindo a beneficiar de um novo ânimo no mercado da
construção, que tem a ver com a preservação do património edificado e, actualmente,
verifica-se que a reabilitação dos edifícios começa, finalmente, a ser encarada como uma
necessidade e um mercado promissor para o investimento.
Recentemente foi aprovada legislação relativa à actualização de rendas e alguns programas
de apoio à reabilitação. Esta nova situação permitiu que a atenção de projectistas e
construtores tenha sido captada, mesmo não havendo muita experiência e conhecimento
neste campo (1).
É importante realçar que apesar das metodologias de diagnóstico das condições físicas do
edifício a ser reabilitado ainda serem pouco conhecidas e desenvolvidas, não há metodologia
de projecto focada nesse tipo de empreendimento e na maioria das intervenções já
realizadas, as tecnologias construtivas empregadas têm sido idênticas às que são utilizadas
em obras novas. Este procedimento, na maioria dos casos, mostra-se inadequado às condições
da reabilitação, resultando em longos períodos de intervenção, importantes alterações de
projecto e, por consequência, em expressivas alterações do custo inicialmente previsto. Daí,
haver a necessidade de se compreender a obra de reabilitação de forma pró-activa, tentando
antever as dificuldades que possivelmente podem ser encontradas ao longo do seu
desenvolvimento (2).
Assim, podemos concluir que é neste enquadramento, e na perspectiva do subsector da
construção associado à conservação/reabilitação, que esta actividade virá a registar evolução
e afirmação sustentada, o que torna fundamental um esforço no sentido de suprir as
variadíssimas lacunas resultantes da falta de experiência no sector (1).
Embora se fale muito em reabilitação e ela se encontre consignada na Estratégia Nacional
para o Desenvolvimento Sustentável, este segmento de actividade tem ainda uma expressão
reduzida, com inconvenientes graves para a boa gestão do património edificado, para o bom
ordenamento do território e, de forma indirecta, para a salvaguarda do património
arquitectónico e do património natural do país.
As vantagens da reabilitação relativamente à construção nova podem ser significativas (3):
- em termos de ocupação racional do território, uma vez que não se encontra motivo
para continuar a inutilizar com construção terrenos que poderiam ser afectados a
outras finalidades, ao mesmo tempo que se abandonam e definham as zonas centrais
das cidades;
- em termos ambientais, por que não se destrói o edificado, produzindo grandes
quantidades de resíduos e tornando necessária a aplicação de grandes quantidades de
novos materiais, eles próprios grandes consumidores de energia e ambientalmente
agressivos;
- em termos culturais: a preservação da memória dos sítios é a melhor garantia da
percepção da identidade dos povos e
- em termos económicos, já que preservar, adaptando o edificado, tem de ser
globalmente mais económico do que demolir e reconstruir na totalidade.

2. Reabilitação e Sustentabilidade
Para além da normal análise custo/benefício das obras de reabilitação, é importante avaliar
igualmente a sustentabilidade deste tipo de intervenção, uma vez que introduz vários
aspectos de melhoria e de interesse ao nível da preservação dos valores culturais e da
protecção ambiental e vai de encontro às necessidades actuais em termos económicos e de
conforto térmico e acústico, por exemplo.
Até meados do século passado os edifícios que eram preservados eram essencialmente os
monumentos e outros edifícios e construções especiais, sendo todos os outros demolidos
tendo em conta princípios higienistas. No entanto, as construções preservadas dão-nos a ideia
de como os edifícios foram sendo desenvolvidos tendo em conta as necessidades da vivência
humana. Assim, muitos dos edifícios antigos, exigem intervenções de fundo que visam
melhorar as suas características de habitabilidade. Tendo praticamente todos eles sido
construídos antes da existência de regulamentação técnica dos edifícios apresentam, por
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING UBI2011 - 28-30 Nov 2011 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

exemplo, uma deficiente qualidade, que se traduz em envolventes que não cumprem as
exigências técnicas actuais, nomeadamente no que diz respeito ao seu desempenho térmico.
O processo de reabilitação/recuperação do parque imobiliário existente envolve, em geral,
recursos que representam entre 25 a 30% dos referentes ao esforço despendido nas novas
construções. Por outro lado, é de todo o interesse que esta intervenção contribua para a
requalificação dos espaços urbanos, através do desenvolvimento de acções de intervenção
coerentes visando potenciar os valores socioeconómicos, ambientais e funcionais, com a
finalidade de melhorar significativamente, a qualidade de vida das populações através da
melhoria da qualidade das edificações e respectivas infra-estruturas de apoio.
Na reabilitação da envolvente dos edifícios deverão ser consideradas intervenções que
conduzam não apenas a reduções dos consumos/facturas energéticas, mas também a
melhorias acústicas, de conforto, e da qualidade geral da construção.
Pode referir-se, por exemplo, que o reforço da protecção térmica pode concretizar-se através
do aumento do isolamento térmico dos elementos da envolvente (paredes exteriores,
pavimentos sobre espaços exteriores ou não aquecidos, coberturas e vãos envidraçados) e
controlando os ganhos solares através dos vãos envidraçados, dotando-os com protecções
solares adequadas de forma a optimizar esses ganhos em relação às necessidades de
aquecimento e de arrefecimento do edifício, respectivamente no Inverno e no Verão.
O controlo das infiltrações de ar passa pela reparação e eventual substituição da caixilharia
exterior, bem como de outras medidas complementares, mas com garantia de mínimos de
renovação de ar.
Em termos de hierarquização das medidas de eficiência energética do ponto de vista da
análise custo/benefício, as mais favoráveis são as que incidem nas coberturas, seguidas das
que se referem aos pavimentos sobre espaços exteriores e, finalmente, as respeitantes às
paredes exteriores.
No que se refere às medidas de eficiência energética nos vãos envidraçados, deverá ter-se em
conta que estes têm um peso significativo no balanço térmico global dos edifícios, podendo
ser responsáveis por cerca de 35 a 40% das perdas térmicas totais dos edifícios residenciais,
no Inverno. De referir também, que nesta estação, os vãos envidraçados podem originar
situações de desconforto nos ocupantes dos edifícios que permaneçam na sua proximidade.
Assim, a adopção de vidros com melhor qualidade térmica melhora também o conforto
térmico, devido ao facto de reduzirem assimetrias radiativas, sobretudo no Inverno e
conduzirem a uma atenuação importante do nível de ruído exterior que penetra no espaço,
melhorando assim o conforto acústico. No âmbito das medidas de eficiência energética nos
vãos envidraçados é possível integrar soluções que podem ser consideradas medidas solares
passivas.
Outras medidas solares passivas podem ser aplicadas a edifícios residenciais existentes, tais
como, a criação de sistemas de arrefecimento evaporativo, a redução dos ganhos solares
utilizando cores claras nas fachadas e na cobertura e a melhoria do arrefecimento passivo e
da ventilação natural (4).
Para além do que já foi referido, a reabilitação sustentável dos edifícios tem diversos
princípios básicos, dentre os quais se podem destacar os seguintes:
- preservação de grande parte dos elementos das construções existentes, possibilitando
a redução de demolições e consequente reconstrução, uma vez que a melhor maneira
de reduzir desperdícios advindos de uma demolição é exactamente evitar que ela
ocorra;
- consumo de menores quantidades de energia na produção e aplicação de produtos de
construção;
- redução das emissões de CO2 e limitação das quantidades de produtos de demolição a
remover e destruir;
- uso de materiais tradicionais naturais, por oposição ao uso de materiais industriais
artificiais;
- fácil reaproveitamento de produtos de demolição com a sua integração na própria
obra ou noutra de características idênticas (5);
- aproveitamento de condições naturais locais;
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- utilização mínima de terreno e integração no ambiente natural;
- implantação e análise da envolvente próxima, não provocando ou reduzindo impactos
na envolvente – paisagem;
- adaptação às necessidades actuais e futuras dos utilizadores;
- redução do consumo de água;
- consciencialização dos envolvidos no processo e efectuar manutenção uma vez que
prolonga a vida útil dos edifícios, proporciona a conservação e boa aparência da
construção, mantém as condições de segurança estrutural e da construção como um
todo (6).
O aproveitamento de resíduos é uma das acções que devem ser incluídas nas práticas comuns
de construção das edificações ou na sua reabilitação, visando a sua maior sustentabilidade,
proporcionando economia de recursos naturais e minimização do impacto no meio ambiente.
A importância do reaproveitamento e da reciclagem de resíduos da construção é enorme. A
incorporação destes resíduos em determinados produtos pode vir a ser extremamente
benéfica, já que proporciona economia de matéria-prima e energia. Devemos ter consciência
que o resíduo sólido gerado nas obras é um material que faz parte de um mercado já
existente. Uma obra com plano de prevenção e gestão de resíduos sólidos garante uma
correcta reciclagem de matérias nas obras. Com a reciclagem de resíduos sólidos na
construção civil, vamos minimizar impacto ao meio ambiente, gerado pela produção
de materiais de construção, minimizar a poluição, gerar um desenvolvimento mais sustentável
e preservar o meio ambiente (1).
Num estudo brasileiro estima-se que o custo de reciclagem, fique perto de 25% do custo para
a administração municipal por metro cúbico de entulho clandestinamente depositado,
incluindo a correcção da deposição e o controle de doenças.
A produção de agregados com base no entulho pode gerar economias de mais de 80% em
relação aos preços dos agregados convencionais e a partir deste material é possível fabricar
componentes com uma economia de até 70% em relação a similares com matéria-prima não
reciclada. Na grande maioria dos casos, a reciclagem de entulho possibilita que as actividades
de construção se tornem mais baratas.
A reutilização é colocada como segunda opção, porque apresenta benefícios com menor gasto
de energia, menores taxas de emissão de poluentes (gases) e menor uso de água que a
reciclagem.
Quando não é possível recusar um produto ou material, há sempre a possibilidade de reduzir o
consumo do mesmo. A melhor forma de resolver um problema constante, como é o caso dos
resíduos, é a de evitar o seu aparecimento.
Reduzindo a quantidade, reduz-se também o lixo gerado, por exemplo pelas embalagens. Na
construção civil pode, por exemplo, reduzir-se a quantidade de tijolos partidos, solicitando ao
fornecedor o envio de material previamente cortado.
Para além dos processos anteriormente descritos, temos ainda a reutilização, que consiste no
aproveitamento de produtos sem que estes sofram quaisquer tipos de alterações ou
processamento complexos. Antes de um produto ser deitado fora, ele ainda tem muitos usos
sem ter que passar por um processo de restauração ou reciclagem. Muitas vezes é preciso ser
criativo, inovador, usar um produto de várias formas.
A reutilização dos materiais na construção civil é normalmente muito simples, trata-se de,
por exemplo, efectuar a demolição selectivamente ou desmontar certos materiais de forma a
não serem danificados e não os misturar a ponto de não poderem ser separados.
Os elementos estruturais, caixilhos, portas, pavimentos, painéis, etc., podem ser reutilizados
simplesmente retirando-os e recolocando-os. Se o material estiver em bom estado, basta
removê-lo com cuidado para não danificá-lo e reaplicá-lo num novo lugar. Os caixilhos de
madeira ou PVC são bons exemplos disso, pois é possível retirá-los por inteiro, juntamente
com os vidros.
Finalizando, os materiais também podem ser reciclados. A reciclagem consiste na
reintrodução, no processo produtivo, dos resíduos, quer esses sejam sólidos, líquidos ou
gasosos para que possam ser reelaborados, dentro de um processo produtivo que envolva
gasto de energia, gerando assim um novo produto idêntico ou não ao que lhe deu origem. Por
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ser um processo que consome energia e até gera resíduos, a reciclagem é considerada o
último recurso no reaproveitamento de materiais.
Na construção civil, o aço tem boa reciclabilidade, no entanto seu processo é feito somente
em escala industrial resultando num inevitável consumo de energia e impacto no meio
ambiente, sem contar com o transporte e lugar para armazenamento. Por isso não é costume
reciclá-lo e sim reutilizá-lo.
Da mesma forma, o vidro é também reciclado em escala industrial, embora não gaste tanta
energia em comparação àquela que foi usada na sua fabricação.
Além disso, o vidro pode ser reciclado quantas vezes forem necessárias sem perder suas
propriedades. O único factor que pode dificultar e até mesmo impedir a sua reciclagem é a
adição de filmes e películas. Depois de aplicadas elas precisam ser retiradas através de
processos químicos tóxicos que são obviamente prejudiciais, e, muitas vezes, não é possível
removê-las. A madeira, por sua vez, pode ser reciclada para virar compensado. Esta é moída
ou convertida a lascas e prensada de volta a um formato que é denominado compensado. Ele
pode ser usado como painéis e móveis.
O aspecto mais importante da reciclagem na construção civil, no entanto, não consiste em
nenhuma das práticas citadas acima. Em todos os casos, é muito mais comum e recomendável
a reutilização antes de qualquer processo, pois estes revelam-se custosos e consumidores de
energia. Além disso, o resíduo mais comum na construção são restos de alvenaria e
revestimento, pois estes são utilizados na esmagadora maioria das construções (7).
Há estudos comprovados que mostram um diferencial expressivo entre os valores anunciados
para os materiais convencionais e o agregado reciclado, possibilitando a compreensão de que
existe viabilidade económica para a consideração da implantação da reciclagem.
A nível mundial já existem certificações para as construções sustentáveis. Nos Estados Unidos
da América existe a LEED (Leadership in Energy and Environment Design), em França a HQE
(Haute Qualité Environment) e no Brasil a AQUA (Alta Qualidade Ambiental), baseada na HQE.
De um modo geral, estas certificações fundamentam-se no princípio da eficiência energética,
uso racional da água e qualidade ambiental interna da edificação (8), sendo que uma das
formas de tornar a reabilitação mais sustentável é fazer uso do aumento da eficiência
energética nas construções, recorrendo a sistemas de energia renovável, tais como, a
utilização de energias limpas, como a solar e eólica, e o facto de podermos concentrar o
investimento em outros tipos, como a energia termoeléctrica e até mesmo a energia nuclear
(7)
, de modo a reduzir a quantidade de energia necessária à sua utilização, para além de se
poder fazer uma escolha de materiais e sistemas a empregar considerando a sua performance
ambiental (9).
Reabilitar uma construção existente, tem vantagens económicas quando se compara com o
somatório da demolição mais reconstrução. Algumas destas vantagens económicas dizem
respeito, por exemplo:
- redução dos custos de demolição;
- provável redução dos custos com licenças e taxas;
- tramitação mais fácil de projectos em zonas especiais;
- redução dos custos de estaleiro;
- redução das perturbações do tráfego urbano;
- aplicação facilitada de produtos de construção e
- redução das quantidades de novos materiais.
A nível económico, ainda que os preços unitários dos trabalhos de reabilitação sejam mais
elevados do que os de trabalhos novos, o custo total da intervenção de reabilitação pode ser
menor do que o da construção de um edifício novo (5).
O exemplo de um imóvel que se encontra vazio ou abandonado devido a sua não adequação
espacial ao uso anterior pode ser reocupado, recebendo um novo destino funcional. Ainda que
sejam necessárias alterações na organização interna ou pequenas alterações, os seus custos
serão sempre menores que sua demolição para a construção de um novo edifício.
Concluindo, o objectivo é o de se obter edificações cada vez mais sustentáveis de acordo com
as questões ambientais locais e temporais, analisando questões simples como a trilogia dos 3
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R’s. E, por outro lado, usar sempre o desenvolvimento tecnológico no intuito de se alcançar
uma edificação sustentável que venha a atender as necessidades primordiais dos seres
humanos visando a preservação dos recursos naturais renováveis e de baixo custo: construtivo
e de manutenção pós ocupação.
E assim todas as questões que afectam as cidades, sejam de meio ambiente e/ou edificações
pouco ou não sustentáveis, teriam gradativamente corrigido as suas distorções, para se
alcançar o equilíbrio ecológico e sustentável (7).

3. Determinação e Estimação de Custos nos Trabalhos de Construção
A determinação de custos é uma tentativa de traduzir os custos de execução de um projecto
e a respectiva qualidade, de forma a se aproximar o mais possível do custo real verificado em
obra. Na base de qualquer custo em construção civil estão valores de rendimentos (mão de
obra, materiais, equipamentos) que, de alguma forma, ponderam as quantidades dos meios
de produção que concorrem para a produção de uma quantidade unitária. Os custos
representam o valor da soma dos trabalhos (mão-de-obra, materiais, equipamentos, impostos,
administração, etc.), que são necessários à realização de cada obra ou serviço,
correspondendo ao valor pago pelos trabalhos.
O orçamento traduz todas as despesas que a empresa prevê ter com determinada obra,
acrescidos da previsão de lucro. As despesas ou custos existem de acordo com componentes
diferentes e são divididos em custos directos, custos de estaleiro, custos indirectos e lucro.
É bastante difícil e trabalhoso, recolher informação sobre custos no domínio da construção,
uma vez que tem que se ter em conta os seguintes aspectos (10): Produção em geral não
repetitiva; Locais de trabalho de tipo muito diverso; Condições quase sempre diferentes no
acesso local da obra; Condicionantes locais devidas ao enquadramento urbano; Condições
climatéricas variáveis; Multiplicidade elevada de tipos de trabalhos.
Para além destas razões, a necessidade de meios humanos e materiais para recolha e
tratamento de informação credível agravam as dificuldades.
Para fazer face a todos estes factores, é necessário resolver um dos factores que têm sido
apontados como causadores de dificuldades nesta actividade, a imprevisibilidade dos custos
finais de um empreendimento. Esta imprevisibilidade tem criado obstáculo para efeitos de
análises custo/benefício no desenvolvimento de projectos imobiliários, aumentando
consideravelmente o risco dos mesmos e desencorajando potenciais interessados (1). É por
essa razão que um processo de diagnóstico e intervenção na reabilitação de edifícios de
habitação deve ser integrado, contemplando o diagnóstico, a decisão de intervenção, a
estimativa de custos, a elaboração de um projecto de execução, o acompanhamento dos
trabalhos e as acções de manutenção.
Um dos problemas que se colocam à reabilitação é o controlo dos custos que deriva da
carência de mão-de-obra qualificada, tanto a nível do projecto como da execução. Se se
criassem as condições políticas, jurídicas e económicas que têm sido um entrave à
banalização da reabilitação, verificar-se-ia, sem surpresa para muitos, que a capacidade
instalada no projecto, na construção e na fiscalização de obras de reabilitação se revelaria
muito insuficiente, qualitativa e quantitativamente (3).
Uma vez que a decisão de intervenção numa obra depende, essencialmente, dos recursos
financeiros disponíveis, considera-se de elevada importância o estudo e a definição dos custos
associados a cada trabalho, obtendo-se o custo real com o objectivo de definir um plano
financeiro para as operações de intervenção em obra. A estimação de custos, tão aproximada
quanto possível do valor real, é uma das dificuldades mais significativas, encontradas no
processo da reabilitação urbana, pela sua importância na tomada de decisões no planeamento
financeiro das operações de intervenção (11).
É muito importante ter a noção que diferentes soluções têm custos diferentes, por isso, é
necessário definir uma estratégia de faseamento por parte do Dono de Obra, caso haja uma
incapacidade financeira para uma intervenção global. Pode justificar-se também a
intervenção de um especialista em economia da construção, no sentido de fazer uma análise
económica mais detalhada e elaborar o plano de financiamento dos trabalhos.
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O conhecimento correcto do custo das obras de reabilitação só poderá ser obtido, tal como
nas obras novas, através do controlo das despesas durante a execução das obras, dadas as
dificuldades imprevistas que as obras de reabilitação apresentam. São exemplos (10) a
produção em geral não repetitiva, locais de trabalho de tipo muito diverso, a necessidade de
meios humanos e materiais e a necessidade de retomar técnicas e materiais tradicionais que
têm uma óbvia repercussão na composição dos respectivos custos.
As obras de reabilitação compreendem, trabalhos de reparação de anomalias, de
beneficiação, demolições ou de consolidação prévia que não existem em obras novas. Esta
diferença resulta, essencialmente da maior dificuldade das condições de execução nas obras
de reabilitação, uma vez que têm que se subordinar às condições operacionais existentes nos
locais, o que afecta negativamente os rendimentos desses trabalhos (6).
Além dos custos envolvidos, os aspectos construtivos também são relevantes na construção
dos edifícios. Ao contrário de uma obra nova, em que a construção dos edifícios é
compatibilizada nas suas várias especialidades e tipologias de trabalhos diferentes, em muitos
edifícios a reabilitar a estrutura está pronta e as paredes exteriores podem ser aproveitadas.
Com isso, reduz-se a possibilidade de passagem das diferentes instalações técnicas. Gera-se,
assim, a necessidade de abertura de vãos na estrutura, nem sempre fáceis de serem
executados ou, alternativamente, a passagem por piso, que também geram novos custos de
produção. Além disso, muitas dos vãos envidraçados também não podem ser aproveitados,
uma vez que a sua deterioração é, por vezes, muito acentuada, implicando, a sua completa
substituição. Também é necessária, muitas das vezes, a abertura de vãos ou a execução de
cortes essencialmente para permitir e assegurar a ventilação dos espaços o que leva,
consequentemente, ao aumento dos custos dos revestimentos. É evidente, portanto, que os
serviços relativos aos edifícios têm grande interacção seja com a estrutura, seja com a
envolvente exterior ou interior, nomeadamente, a falta de conforto térmico, o que confirma
a sua relevância em todas as fases do empreendimento.
Existem métodos expeditos para determinar e estimar os custos e para realizar avaliações
económico-financeiras. Porém, a sua manipulação só é eficaz se houver um correcto e
completo entendimento dos custos, visto que estes constituem a informação de base para
esses métodos e análises (12).
A recolha de informação sobre custos no domínio da construção é uma tarefa difícil e
trabalhosa e portanto deve iniciar-se o processo pela fase de diagnóstico, onde deverá ser
elaborado um relatório da situação actual do edifício apoiado num documento destinado ao
registo dos problemas e complementado com o registo fotográfico. Este levantamento
resultará da inspecção visual do edifício e, para além do diagnóstico, deverá incluir propostas
de soluções de reparação e uma primeira estimativa de custos. Em edifícios de grande
dimensão ou complexidade, pode mesmo justificar-se a realização de um conjunto de
trabalhos de experimentação e validação da solução proposta e, em simultâneo, afinar o
custo da intervenção a realizar.
Depois de ser efectuado um diagnóstico circunstanciado, os peritos identificam as patologias
dos elementos construtivos e propõem soluções de reparação que visem uma melhor
adequação desses elementos às exigências actuais ou a exigências distintas das inicialmente
previstas; identificam as patologias e os desajustamentos das edificações relativas a aspectos
estruturais ou construtivos ou relacionadas com instalações ou equipamentos e a proposta de
intervenções correctivas adequadas e estimam os custos unitários dos trabalhos de
reabilitação das edificações, mediante análises de custo/benefício, tendo em conta a
profundidade das intervenções a considerar em cada caso, definindo assim a estratégia de
intervenção.
A decisão de intervenção numa obra dependerá, essencialmente, dos recursos financeiros
disponíveis. Por outro lado, o Dono de Obra conhece as necessidades e poderá decidir uma
intervenção global ou parcial no edifício. Por esta razão é muito importante conhecer os
custos dos trabalhos de reabilitação da envolvente dos edifícios e avaliar a sua variabilidade,
especialmente tendo-se em conta que os custos da envolvente vertical exterior representam
cerca de metade dos custos totais e se adicionarmos os custos dos elementos da cobertura, a
percentagem nunca será inferior a cerca de 65%.
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No caso das obras novas existem documentos para apoiar o trabalho de orçamentação e
também se encontra muita informação disponível, referente quer a custos, quer a
rendimentos. No entanto a determinação dos custos dos trabalhos em reabilitação, em
Portugal, não é uma tarefa fácil, uma vez que não existe informação oficial referente a
preços praticados. Entre nós, têm-se realizado essencialmente estimativas baseadas na
previsão aproximada dos trabalhos necessários e seu custo total, definidas empiricamente
com base no conhecimento adquirido em obras anteriores. Estes raciocínios combinam uma
avaliação simplificada da complexidade dos trabalhos com a estimativa da sua extensão,
reunindo os trabalhos em grandes grupos.
Conhecem-se poucos métodos de estrutura de custos de reabilitação, e aqueles que têm sido
divulgados, na literatura estrangeira, revelam, muitas limitações ou dificuldades de
adaptação noutros países (11).
O que leva a que a opinião da maioria das pessoas reconheça que reabilitar é mais
dispendioso do que construir de raiz. No entanto, no momento de crise que atravessamos,
reabilitar é apresentada como a melhor solução para o sector da Construção, uma vez que
deve acrescentar-se que em muitos casos a reabilitação parece mais cara na medida em que
não se faz uma avaliação séria e completa dos custos globais comparados entre a construção
nova e a reabilitação, escamoteando, por exemplo, os custos ambientais e os valores
patrimoniais / culturais envolvidos (3).

4. Especificidade da Determinação de Custos nos Trabalhos de Reabilitação
O conhecimento e a boa gestão dos custos das obras de reabilitação são factores básicos para
a economia deste tipo de operações. Para determinar e estimar os custos e para realizar
avaliações económico-financeiras existem métodos expeditos. Porém, a sua manipulação só
pode ser eficaz se houver um correcto e completo entendimento dos custos, visto que estes
constituem a informação de base para esses métodos e análises (12).
Em obra nova, existem documentos para apoiar o trabalho de orçamentação e também se
encontra muita informação disponível, referente quer a custos, quer a rendimentos. Nas
obras de reabilitação, com tarefas novas ou pouco rotineiras, torna-se excepcionalmente
difícil fixar valores fiáveis para os rendimentos e, consequentemente, para os custos
unitários. A determinação destes custos é quase sempre uma tarefa muito difícil e ambiciosa,
tendo em conta todos os parâmetros em apreciação e uma vez que não existe informação
oficial referente a preços praticados e a sua variação pode depender de vários factores que
interessa analisar, são exemplos:
- condições de circulação, acesso ao local e possibilidade de montagem de estaleiro de
apoio;
- presença de ocupantes durante a execução dos trabalhos;
- disponibilidade de mão-de-obra no local;
- custo das operações de levantamento do estado de conservação/degradação dos
edifícios;
- custo das sondagens e estudos prévios necessários;
- custo da gestão, fiscalização e direcção técnica, relativas à execução dos trabalhos e
- custos externos diversos (indemnizações relativas a estragos em edifícios vizinhos ou
arruamentos, seguros, etc.).
As obras de reabilitação têm características distintas das construções novas. São exemplo, os
trabalhos de reparação de anomalias e trabalhos de beneficiação. Podem, ainda incluir
pequenos trabalhos que pertencem ao domínio da manutenção periódica. Muitas vezes, estes
trabalhos são feitos, retomando técnicas e materiais ancestrais, outras vezes recorrendo a
tecnologias e materiais sofisticados, o que tem uma óbvia repercussão na composição dos
respectivos custos. Há, ainda necessidade de efectuar trabalhos preliminares: os de
demolição ou de consolidação prévia, inexistentes nas obras totalmente novas. Estes
traduzem-se em encargos adicionais e que muitas vezes originam sobrecustos.
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A reparação, a reconstrução, a substituição de elementos e a beneficiação também recorrem,
muito frequentemente, a técnicas e materiais correntes nas obras novas. No entanto, não
significa que os custos dos trabalhos de reabilitação sejam similares aos de uma obra nova.
Esta diferença resulta, essencialmente da maior dificuldade das condições de execução nas
obras de reabilitação, uma vez que têm que se subordinar às condições operacionais
existentes nos locais, o que afecta negativamente os rendimentos desses trabalhos (6).
As intervenções de reabilitação são as possíveis, cada caso é um caso específico, em que nem
toda a informação é obtida através dos diagnósticos e avaliações iniciais. A
estandardização/normalização com vista à determinação de custos de reabilitação não é
fácil, pelo que a criação de referenciais perfeitos sob o ponto de vista dos custos não é uma
atitude razoável, devendo ter sempre presente, todo um conjunto de factores múltiplos de
enquadramento pretendidos, que permitam obter a Informação específica sobre custos de
reabilitação (13).

5. Conclusões
A construção de edifícios, em Portugal, é uma actividade de grande importância para a
sociedade, principalmente em períodos de crescimento económico, envolvendo investimentos
muito elevados para a sua realização. No entanto, a reabilitação e manutenção dos edifícios,
não tem sido alvo de grande adesão, uma das razões frequentemente apontadas para esta
diminuta relevância é a ineficácia dos programas públicos de apoio à reabilitação. Estes
programas sempre se apresentaram demasiado complexos e limitados para poderem funcionar
como um verdadeiro factor de fomento do sector e por outro lado os procedimentos legais
para a aprovação deste tipo de obras, habitualmente ligados ao poder autárquico, têm-se
revelado complexos e muito burocráticos, o que leva a que haja grandes dificuldades em
cumprir a legislação relativa à conservação dos edifícios.
As vantagens da reabilitação sobre a construção nova são, no entanto, muito grandes em
termos de ocupação racional do território, em termos culturais e em termos económicos.
Embora se fale muito em reabilitação e ela se encontre consignada na Estratégia Nacional
para o Desenvolvimento Sustentável, este segmento de actividade tem ainda uma expressão
reduzida, com inconvenientes graves para a boa gestão do património edificado, para o bom
ordenamento do território e, de forma indirecta, para a salvaguarda do património
arquitectónico e do património natural do país.
Um dos problemas que se colocam à reabilitação é o controlo dos custos e isso deriva da
carência de mão-de-obra qualificada, tanto a nível do projecto como da execução. Se se
criassem as condições políticas, jurídicas e económicas que têm sido um entrave à
banalização da reabilitação, verificar-se-ia, sem surpresa para muitos, que a capacidade
instalada no projecto, na construção e na fiscalização de obras de reabilitação se revelaria
muito insuficiente, qualitativa e quantitativamente.
Existe uma grande variabilidade na determinação dos preços dos trabalhos de reabilitação,
uma vez que os custos dos trabalhos, em geral, dependem das condições em que são
executados, tais como a altura, as condições atmosféricas, os materiais que são necessário
utilizar, da sua especificidade, a melhor ou pior acessibilidade ao local, entre outros.
Existe uma grande necessidade de tomar medidas para tentar uniformizar o mais possível, os
custos de cada tipo de trabalhos, nas diferentes empresas. Tendo estes factos em
consideração, a acção mais acertada a ter é a elaboração de fichas de rendimentos, que
permitem uma maior facilidade na execução de orçamentação de trabalhos de reabilitação.
A lista de trabalhos deve ser uma base constantemente enriquecida e actualizada, para que
exista cada vez mais fiabilidade na definição de bases de licitação para o lançamento de
concursos e de todo o trabalho que os precede, nomeadamente para a elaboração de
orçamentos e o estabelecimento de estimativas, ou valores de referência, para obras de
reabilitação em regime de série de preços ou ainda, em condições muito especiais, em regime
de preço global.
Deixam-se algumas sugestões para desenvolvimentos futuros neste domínio:
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- necessidade de haver um documento oficial que estabeleça valores indicativos para os
trabalhos de reabilitação;
- estabelecer fichas de custos de realização de trabalhos de reabilitação, baseadas nos
rendimentos de mão-de-obra, materiais e equipamentos, obtidos a partir de observação
directa ou de bases de dados, recolhidas em empresas especializadas neste tipo de
trabalhos, de forma a conseguir publicá-las;
- criar um Observatório de Custos de Reabilitação para recolha e divulgação de
informação relativa a custos de referência, tendo em conta o exemplo que é dado pela
França e
- fazer uma recolha de custos de trabalhos mais elaborada para que os empreiteiros
não tenham tendência a querer executar, apenas obras novas, uma vez que com
metade do tempo e metade dos custos, conseguem produzir o dobro na execução de
trabalhos novos, relativamente aos mesmos trabalhos de reabilitação.
Em conclusão, a aposta na reabilitação do edificado é hoje entendida como crucial para o
processo imobiliário, sendo uma clara oportunidade para a recuperação da actividade da
construção civil em Portugal, que actualmente se encontra praticamente estagnada. As
actuais condições socioeconómicas favorecem a aposta na realização obras de reabilitação
pois permitem criar emprego de proximidade, dinamizam a economia local e garantem a
recuperação dos centros urbanos degradados, de grande debilidade económica e em risco de
total abandono a médio prazo. Numa óptica de sustentabilidade, a reabilitação garante
também a utilização de menor quantidade de materiais, a produção de menos resíduos e
previne a ocupação e impermeabilização dos solos por novas urbanizações.
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Abstract
This article aims to present the computer tool TORQUE_STMTVAmod based on the modified Softened Truss Model
Theory with Variable Angle (STMTVA). This tool was developed to calculate the global behaviour of reinforced and
prestressed concrete beams with rectangular cross section (solid or hollow) under pure torsion. Both normal and
high-strength concrete beams are covered. Longitudinal and/or transversal prestressed beams are also covered.
TORQUE_ STMTVAmod was developed to provide researchers and structural engineers with a computational tool that
allow to calculate the theoretical behaviour of beams under torsion and to easily promote comparative analysis
between different possible input data. The computer tool includes different σ – ε relationships proposed by several
authors for the materials (concrete and reinforcement).
The way to use and the potentialities of TORQUE_ STMTVAmod are illustrated with some examples.

1. Introduction
The theoretical calculation of the global behaviour of the beams is based on a non-linear
analysis. This analysis is carried out with the modified Softened Truss Model Theory with
Variable Angle (STMTVAmod) of the concrete struts (1) (4). This theoretical model was
implemented in a computer tool, TORQUE_ STMTVAmod, developed in University of Beira
Interior, by using the DELPHI programming language of Borland (2) (now belonging to the
Embarcadero (3)).

Figure 1 – Main window of TORQUE_ STMTVAmod

The option for a graphical interface for the computer tool (Figure 1) was related with the
intention to create a friendly environment for the user. This latter can obtain, in a easy and
quickly way, the theoretical global behaviour of beams under torsion to compare it with
experimental results or to use for design propose.
TORQUE_ STMTVAmod can compute the Torque (T) – Twist ( ) curve of a beam in torsion,
from start of loading up to failure. To characterize the non-linear behaviour of the
compressed concrete in the struts and of the tensile steel reinforcement, TORQUE_
STMTVAmod incorporates several non-linear stress (σ) – strain (ε) relationships for the
materials, including σ – ε relationships with softening effect for compressed concrete in the
struts and σ – ε relationships with stiffening effect for reinforcing steel in tension. The user
can choose the σ - ε relationships for the materials.
To allow comparative analysis, the computer tool includes the possibility to calculate the
expected theoretical behaviour based on more than one σ – ε relationship to be chosen by the
user and to present a graph with all the theoretical results. Experimental curves can also be
included in the graphical visualization of the results.
At the end of the calculations, several reports can be visualized and printed with all the
calculated numerical values, such as the coordinates (T; ) of the points that define the
theoretical T - θ curve and the values of several parameters that would characterize the
deformation and stress states of the beam, namely: strains and stresses in the materials, strut
angles, softening coefficients for concrete in compression and effective depths of the
external wall of the section.
Although TORQUE_ STMTVAmod already includes several σ - ε relationships (21 for the
concrete in compression, 3 for the tensile ordinary reinforcement and 3 for the tensile
prestressed reinforcement), the computing tool includes the possibility to add new σ – ε
relationships to be proposed by the user.

2. How to Use TORQUE_ STMTVAmod
2.1. Data Input
Several geometrical and mechanical parameters are necessary to characterize a cross section
for a beam. Such parameters are introduced into a data input file (*.trq) to be created by the
user. This information in this file should be structured in a sequential way and in accordance
with a basic model that can be edited by a text editor (Figure 2).

Figure 2 – Data input file

All the input data and the several calculated parameters can be visualized with TORQUE_
STMTVAmod windows by edition (Figure 3).

Figure 3 – Edition of input data and other parameters for the characterization of the cross section

The introduction of data about prestress is only possible from this feature (Figure 4).

Figure 4 – Prestress data

2.2. Choice of σ – ε Relationships
TORQUE_ STMTVAmod includes several σ - ε relationships (21 for the concrete in compression,
3 for the tensile ordinary reinforcement and 3 for the tensile prestressed reinforcement) and
also includes the possibility to add new σ – ε relationships to be proposed by the user.
The choice of the σ - ε relationship for the concrete and ordinary reinforcement is made in
the main window (Figure 5). The choice of the σ - ε relationship for prestress reinforcement
must be done in the edition window of prestress (Figure 4).

Figure 5 – Partial view of the main window

2.3. Calculation and Results
To calculate the T - θ curve, TORQUE_ STMTVAmod is based on an incremental approach of
the strain in the concrete struts. The calculation of the several parameters involved in the
STMTVAmod is made iteratively. The adopted algorithm (STMTVAmod) (1) is based on the
modification of the formulation and the algorithm of the classic Softened Truss Model with
Variable Angle (8). These modification was proposed by Bernardo and Lopes (4) (5) (6) and
Andrade (6) in order to make this theory able to preview the overall behaviour of reinforced
and prestressed concrete beams under torsion and not only the ultimate behaviour.
For this purpose, the calculation of the T-θ curve is divided into three behavioural zones as
illustrated in Figure 6. TORQUE_ STMTVAmod uses the modified algorithm for the calculation
of the three zones of the curve, as well as key points and all the properties that define this
curve.
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Figure 6 – Typical T-θ curve for reinforced concrete beam under pure torsion

Some examples of T-θ curves are presented in Figure 7.

Figure 7 – Examples of T-θ curves calculated with TORQUE_STMTVAmod

As mentioned earlier, the computational tool allows to introduce experimental T-θ curves in
order to compare graphically experimental and theoretical results (Figure 8).

Figure 8 – Experimental versus theoretical T-θ curves for comparison

TORQUE_ STMTVAmod also allows displaying graphs with the evolution of several parameters
computed by the calculation procedure, such as strains a stresses in the materials.
Besides the graphical results, TORQUE_ STMTVAmod also generates a text file (* - results
curvas.txt) with all the calculated parameters (Figure 9). The user can easily edit this text
file and use the several results obtained for is study.

Figure 9 – Part of the generated text file

3. Examples
3.1. Reinforced Concrete Beams with Plain Section
Beam M2 was tested by Hsu in 1968 (7). The principal characteristics of this beam are
summarized in Table 1.
Table 1 – Characteristics of Beam M2 from Hsu (1968) (7)
Beams: M2 – Hsu (1968) (7)
Cross section:
Reinforcement
x = 25.40 cm
Longitudinal
x1
y = 38.10 cm
fy = 328.966 MPa
x1 = 21.59 cm
bars nº = 4
y1 = 34.29 cm
diameter = 19.011 mm

y

y1

Concrete:
fcm = 30.55 MPa

Transversal
fy = 357.241 MPa
diameter = 9.506 mm
spacing = 0.10478 m

x
Note: original imperial units were converted in metric units

To introduce the characteristics of the beam, user must accesses to the “Ficheiro” ("File")
menu in the main window (Figure 1) and select “Abrir secção” (“Open section”), Figure 10.
After this, user must choose the file with the name “M2 – Hsu (1986).trq”, Figure 2.

Figure 10 – “Ficheiro” ("File") menu

After "reading" the file, the computational tool shows a window as illustrated in Figure 11. In
this stage, TORQUE_ STMTVAmod is able to perform the calculation of the T-θ theoretical
curve. Next, user must previously choose σ – ε relationships to be used and then select
“Calcular” ("Calculate") in the menu, Figure 11.

Figure 11 – Window before the calculation of T-θ curve for Beam M2 – Hsu (1968)

After the calculation, the computing tool shows the window “Resultados” ("results") with the
calculated T - θ curve, Figure 7.
If the user wishes to override the experimental result with the theoretical ones, user must
input previously the experimental values (Figure 12) via the menu “Ficheiro → Carregar
ensaios” ("File → Load testing"), Figure 10. The result is illustrated in Figure 8.

Figure 12 – Introduction of the file with experimental values of Beams M2 – Hsu (1968)

Figure 9 presents part of the obtained file results.

3.2. Reinforced Concrete Beam with Hollow Section
Beam A3 was tested by Bernardo in 2003 (4). The principal characteristics for this beam are
summarized in Table 2.
Table 2 – Characteristics of Beam A3 from Bernardo (2003) (4)
Beam: A3 – Bernardo (2003) (4)
Cross-section:
Reinforcement
x = 60.00 cm
Longitudinal
1
y = 60.00 cm
fy = 672.420 MPa
x1 = 54.00 cm
bars nº = 16
y1 = 53.50 cm
diameter = 12 mm
t = 10.90 cm
y
y1
Transversal
t
Concrete:
fy = 714.830 MPa
fcm = 46.15 MPa
diameter = 10 mm
spacing = 0.095 m
x

Figure 13 presents the resume of the calculations.

Figure 13 – Calculation of Beam A3 – Bernardo (2003)

4. Conclusions
TORQUE_ STMTVAmod is a computational tool, based on the modified Softened Truss Model
Theory with Variable Angle (STMTVAmod), developed to compute the global behaviour of
reinforced and prestressed concrete beams with rectangular cross section (solid or hollow)
under pure torsion. Both normal and high-strength concrete beams are covered. Longitudinal
and/or transversal prestressed beams are also covered. TORQUE_ STMTVAmod can be used to
assist the researchers to study new σ - ε relationships for the materials and also to calibrate
simplified models for torsion, such as those incorporated in codes of practice, as well as to
predict the behaviour of a beam without resort to it physical testing. TORQUE_ STMTVAmod
can also be used to assist structural engineers for economical design of concrete beams in
torsion, both for Ultimate Limit State and Serviceability Limit State.
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Área Científica – CT12 (Gestão industrial, Produção e Manutenção)
Resumo
Actualmente, as empresas, mesmo as bastante pequenas, têm de utilizar cada vez mais metodologias de trabalho tão
eficientes como as “transnacionais”. O mercado pode ainda ser local ou regional, mas a concorrência é global. As
empresas, para serem competitivas, necessitam de desenvolver produtos inovadores e introduzi-los no mercado a um
preço aceitável, no prazo adequado e com um maior nível de qualidade.
De acordo com alguns autores, a estratégia de sobrevivência das empresas passa pelo desenvolvimento de
metodologias que sejam capazes de conceber, desenvolver e proporcionar, através de processos eficientes, produtos
inovadores e de elevada qualidade.
Neste contexto, o artigo tem como objectivo caracterizar as várias metodologias utilizadas no desenvolvimento de
novos produtos e as principais ferramentas de suporte.
O artigo começa por discutir a relevância da concepção e desenvolvimento de produtos na competitividade das
empresas. Em seguida, são discutidas as principais metodologias e ferramentas utilizadas. Por último são
apresentadas as principais conclusões.
Palavras-chave: DFSS, Seis Sigma, Concepção de produtos, desenvolvimento de produtos.

Introdução
O aumento da globalização dos mercados, em especial na última década, provocou profundas
modificações na estrutura, organização e maneira de operar das empresas. Os métodos de
trabalho e de gestão herdados do passado estão cada vez menos adaptados às turbulências do
mundo moderno. No actual cenário mundial, ao nível macro económico é possível identificar
um conjunto de variáveis que influenciam a competitividade das empresas como, por
exemplo, a crise energética associada ao constante aumento dos preços do petróleo e a
emergência de novas potências comerciais, como é o caso da China e da Índia, vieram criar
novas ameaças à indústria Europeia [1,2].
As empresas para serem competitivas têm de desenvolver capacidades que lhes permita
responder rapidamente às necessidades do mercado. Actualmente, é possível identificar
variáveis que influenciam o desenvolvimento dos processos de produção como por exemplo,
pressões do mercado para: a melhoria da qualidade, a redução do tempo de produção e de
custos, o aumento da agilidade na produção e a concentração em competências chave [2].
De forma a dar resposta às necessidades das empresas, foi desenvolvida pela Motorola no
final da década de 80 a filosofia designada por Seis Sigma (SS). Esta filosofia apresenta como
valor admissível para a produção de produtos não conforme o valor limite de 3,4 por milhão
[3].
No entanto, quando uma empresa pretende disponibilizar produtos complexos, constituídos
por diversos componentes, o nível de qualidade desse produto ao depender do nível de
qualidade de cada um dos componentes vai exercer pressão sobre os processos de fabrico que
podem não ser capazes de satisfazer os requisitos do cliente. Assim, as empresas que
adoptaram os conceitos e princípios associados à filosofia Seis Sigma (SS) aperceberam-se que
ao atingirem determinados níveis de qualidade a única forma de progredir no caminho da
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Custo Total

melhoria da qualidade (na direcção da estratégia Seis Sigma) de forma rentável seria redefinir
os seus processos, produtos e serviços [2].
Como ilustra a Figura 1, a implementação de um programa 6 sigma (SS) vai produzir uma
redução dos custos à medida que aumenta o nível sigma até se atingir um determinado valor
sigma, a partir do qual deixa de ser economicamente atractivo para as empresas fazerem um
esforço no aumento do seu nível de qualidade. Quando o esforço financeiros na melhoria
continua não é compensado pela redução dos custos de não conformidade atinge-se a zona
limite do 6 sigmas. A partir daqui a prossecução do aumento do nível de qualidade só se torna
rentável se houver uma reconfiguração dos processos ou uma alteração do produto ou do
serviço, recorrendo à filosofia designada por Projecto para Seis Sigma – DFSS (Design for Six
Sigma) [1,4].

Figura 1 – Evolução dos custos com o nível de qualidade

Por outro lado, o ciclo de vida dos produtos é cada vez mais curto o que faz com que o ritmo
com que ocorre os processos de concepção e/ou desenvolvimento de novos produtos seja
cada vez mais acelerado. A introdução com maior frequência no mercado de novos produtos
com menores intervalos de tempo tem sido, nos tempos mais recentes, a estratégia de
sobrevivência de algumas empresas para conquistar novos clientes e como resposta à
diversidade de opções disponíveis no mercado. Logo, a procura da excelência quer na criação
de processos mais eficientes quer no desenvolvimento e concepção de produtos tornou-se
uma estratégia de sobrevivência das empresas. Estes dois aspectos despoletaram o
desenvolvimento da filosofia designada por Projecto para Seis Sigma – DFSS (Design for Six
Sigma) [5,6].
Assim, o DFSS é uma filosofia que foi desenvolvida no âmbito da filosofia 6 sigma com o
objectivo de suportar a melhoria contínua, cujo foco é a concepção e desenvolvimento de
produtos, processos e serviços de forma rentável, de modo a satisfazer as necessidades e
expectativas dos cliente ou das partes interessadas “stakeholders” [6].
Este artigo tem como objectivo identificar e analisar as principais metodologias e ferramentas
utilizadas na aplicação da abordagem DFSS. O artigo começa por fazer uma diferenciação
entre as filosofias DFSS e Seis Sigma (SS). Em seguida são abordadas as várias metodologias
utilizadas no DFSS, em que se faz uma caracterização das várias etapas associadas a cada uma
das metodologias. Por último, são identificadas algumas das ferramentas que permitem a
operacionalização desta filosofia.

Comparação entre DFSS e Seis Sigma (SS)
O principal objectivo do DFSS é suportar o desenvolvimento de processos, produtos e serviços
com um elevado nível de qualidade (do Seis Sigma) ao mínimo de custos, considerando
sempre as necessidades e requisitos do Cliente, i.e., estando direccionado para a “Voz do
Cliente”. Tal objectivo envolve a utilização integrada de um conjunto de ferramentas quer
qualitativas como quantitativas com o propósito de prever e melhorar o nível de qualidade a
obter antes da entrada na fase de produção ou exploração. Desta forma é possível obter
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processos, produtos e serviços de elevada fiabilidade que correspondam exactamente às
expectativas do Cliente [3].
Com o DFSS é possível simplificar o projecto de concepção, através da eliminação das etapas
que não adicionam valor e deste modo reduzir os custos. A filosofia DFSS incorpora estratégias
inventivas e criativas de modo não só a satisfazer mas a suplantar as expectativas do Cliente
[3,7].
Tomando como referencial o ciclo de vida do produto, serviço ou processo, enquanto o
enfoque do seis sigma (SS) se centra na fase de produção e/ou operação o DFSS tem o seu
enfoque na fase de concepção e desenvolvimento. Deste modo, é possível diminuir
substancialmente os custos associados ao ciclo de vida do produto, serviço ou processo, uma
vez que o DFSS representa uma abordagem preventiva, a qual visa prever a ocorrência de
falhas e impedir que se manifestem em fases seguintes. É por este motivo, e também devido
à complexidade de algumas das ferramentas utilizadas e da sua interligação, que os projectos
de DFSS se podem tornar morosos e de maior risco comparativamente aos projectos seis sigma
(SS) [6,7].
No entanto, o DFSS também se pode aplicar nas fases de aplicação do seis sigma (SS), sendo o
objectivo neste caso, fazer o acompanhamento e o desenvolvimento dos produtos, serviços ou
processos, no sentido de garantir a melhoria contínua e a satisfação das necessidades e
requisitos do Cliente. Todavia, o tipo de abordagem que é seguida pelo DFSS torna-o mais
adequado à criação e desenvolvimento de novos produtos, serviços e processos e não tanto à
melhoria dos já existentes, ficando este aspecto e o das intervenções de carácter curativo
direccionados para o seis sigma (SS) [2,8,9]. A tabela 1 apresenta de forma concisa as
principais diferenças entre as abordagens DFSS e seis sigma (SS).
Tabela 1 – DFSS vs. Seis Sigma
Projecto para Seis Sigma (DFSS)

Seis Sigma

Metodologia
base

DMADV - Definir, Medir, Analisar, Projectar
e Verificar (Define, Measure, Analyse,
Design, Verify)

DMAIC - Definir, Medir, Analisar, Melhorar e
Controlar (Define, Measure, Analyse,
Improve, Control)

Âmbito

Concepção e desenvolvimento de novos
produtos, serviços e processos

Melhoria e/ou resolução de problemas em
produtos, serviços e processos existentes

Problemas

Carácter preventivo

Carácter correctivo/reactivo

Melhoria

Muito significativa

Significativa

Oportunidades

Diferenciação do produto/serviço, inovação,
crescimento do mercado, melhoria
significativa da eficiência dos processos,
redução do tempo de lançamento no
mercado

Melhoria da qualidade, aumento da
satisfação do Cliente, redução de custos,
aumento da produtividade

Duração do
projecto

Depende da complexidade da entidade em
causa, podendo variar entre alguns (poucos)
meses até vários anos

Depende da natureza do projecto em causa,
mas em média cerca de 6 meses

Investimento
no projecto

Geralmente superior comparativamente aos
projectos de Seis Sigma

Geralmente inferior comparativamente aos
projectos de DFSS

Risco
associado ao
projecto

Normalmente o grau de risco é superior
comparativamente aos projectos de seis
Sigma

Normalmente o grau de risco é inferior
comparativamente ao dos projectos de DFSS

Benefícios do
projecto

Mais difíceis de quantificar todas as
componentes, dado terem um efeito
preventivo; são mais perceptíveis a médio e
longo prazo

Quantificáveis na maioria dos casos e
perceptíveis num curto espaço de tempo

Requisitos do
Cliente e do
negócio

A sua análise possui uma natureza
exploratória, no sentido de identificar
oportunidades para inovar e acrescentar valor

A sua análise tem por objectivo estabelecer
a(s) razão(ões) pela(s) qual(ais) o produto,
serviço ou processo não está a satisfazer os
requisitos dos clientes e/ou do negócio
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A figura 2 ilustra para as várias etapas do ciclo de vida do produto, serviço ou processo o
enfoque das duas abordagens. Como podemos verificar é na área de actuação do DFSS que os
custos associados à correcção das não conformidades são menores. No entanto, a sua
detecção é mais difícil razão pela qual é necessário recorrer a várias ferramentas de análise
com o objectivo de antecipar potenciais deficiências.

6 Sigma

DFSS

Marketing
(requesitos)

Desenvolvimento

Protótipo

Produção

Cliente

Figura 2 – Enfoque do DFSS e do Seis Sigma no ciclo de vida de um produto ou serviço.

Caracterização das metodologias utilizadas no DFSS
Apesar de ser uma filosofia de âmbito operacional a sua aplicação envolve facetas de
natureza tão diversa como os aspectos culturais, legais, tecnológicos, organizacionais,
geográficos, económicos, estratégicos, entre outros. Logo, como cada empresa possui
características únicas, as empresas foram desenvolvendo metodologias alternativas há
metodologia DMADV inicialmente proposta pela Motorola, com o propósito de assegurarem a
criação de uma cultura eficiente e eficaz para o desenvolvimento de produtos, serviços e
processos, como é ilustrado na figura 3 [10,11].
Por exemplo, As metodologias utilizadas nas actividades de manufactura e I&D não se
adequam ao sector dos serviços [11,12]. No caso dos serviços a metodologia IDOV
desenvolvida pela GE (General Electric) é uma das mais utilizadas neste sector de actividade.
Por outro lado, algumas organizações usam diferentes metodologias de acordo com a natureza
do âmbito do projecto em desenvolvimento. Por exemplo, a metodologia I2DOV é muito
utilizada em projectos de desenvolvimento de produtos e tecnologias e nos projectos de
comercialização desses mesmos produtos e tecnologias é utilizada a metodologia CDOV.
Outras empresas utilizam sistematicamente uma única metodologia. Como exemplo, a Ford,
utiliza a metodologia DCOV para todas as categorias de projectos DFSS [4].

Figura 3 – Metodologias utilizadas em projectos de concepção e desenvolvimento.
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Na tabela 2 estão caracterizadas as várias etapas associadas às metodologias de suporte à
implementação do DFSS que foram identificadas na literatura.
Podemos verificar que as metodologias que não contemplam o termo ‘Definir’ têm outro
termo, no máximo na segunda etapa, cujo significado visa o mesmo objectivo, que é incluir a
Voz do Cliente. Por outro lado, é possível ainda verificar que duas designações iguais para
uma etapa em metodologias distintas não têm necessariamente o mesmo significado.
Na tabela 3 é apresentado o mapeamento entre as etapas que são comuns às várias
metodologias que foram identificadas na tabela 2.
Tabela 2 – As etapas e seu significado nas metodologias mais utilizadas em DFSS. Fontes: [6,7,13,14]
Metodologia

CDOV

DCCDI

DCOV

DDOV

DMADIC

DMADV

Significado

Conceber, Projectar, Optimizar, Verificar
(Concept, Design, Optimize, Verify)

Objectivos das etapas

Conceber os fundamentos do projecto com base nas
necessidades do Cliente.
Elaborar o projecto para cumprir os fundamentos
estabelecidos.
Optimizar o projecto para eliminar aspectos causadores
de afastamento aos objectivos estabelecidos.
Verificar o desempenho do projecto e a capacidade de
atingir as necessidades do Cliente.

Definir, Cliente, Conceber, Projectar, Implementar
(Define, Customer, Concept, Design, Implement)

Definir os objectivos do projecto.
Concluir sobre as especificações do projecto da análise
efectuada ao Cliente.
Conceber as ideias desenvolvidas, revistas e
seleccionadas.
Elaborar o projecto para atingir as metas do negócio de do
Cliente.
Concluir a implementação para desenvolver e
comercializar o produto/serviço.

Definir, Caracterizar, Optimizar, Verificar
(Define, Characterize, Optimize, Verify)

Definir os objectivos do projecto e os requisitos (internos
e externos) do Cliente.
Caracterizar as fases do projecto a elaborar, para cumprir
os objectivos definidos.
Optimizar o projecto para eliminar aspectos causadores
de afastamento aos objectivos estabelecidos.
Verificar o desempenho do projecto e a capacidade de
atingir as necessidades do Cliente.

Definir, Projectar, Optimizar, Validar
(Define, Design, Optimize, Validate)

Definir os objectivos do projecto e os requisitos (internos
e externos) do Cliente.
Elaborar um projecto que transforme as necessidades e
requerimentos do Cliente em soluções funcionais.
Optimizar o projecto para eliminar aspectos causadores
de afastamento aos objectivos estabelecidos.
Validar o projecto desenvolvido para garantir que cumpra
as necessidades e requisitos do Cliente.

Definir, Medir, Analisar, Projectar, Implementar, Controlar
(Define, Measure, Analyse, Design, Implement, Control)

Definir os objectivos do projecto e os requisitos (internos
e externos) do Cliente.
Medir as necessidades e especificações do Cliente
definidas pelo Cliente.
Analisar das opções do processo para atingir as
necessidades do Cliente.
Elaborar um projecto que realize as necessidades e
requerimentos do Cliente.
Implementar processos de controlo para evitar a
ocorrência de erros no produto/serviço.
Controlar o projecto para melhor cumprir os objectivos e
requisitos inicialmente definidos, tendo em conta o
desempenho do produto/serviço.

Definir, Medir, Analisar, Projectar, Verificar
(Define, Measure, Analyse, Design, Verify)

Definir os objectivos do projecto e os requisitos (internos
e externos) do Cliente.
Medir e determinar as necessidades e especificações do
Cliente; competidores benckmark e indústria.
Analisar das opções do processo para atingir as
necessidades do Cliente.
Projectar o processo detalhadamente para atingir as
necessidades do Cliente.
Verificar o desempenho do projecto e a capacidade de
atingir as necessidades do Cliente.
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Tabela 2 – As etapas e seu significado nas metodologias mais utilizadas em DFSS (continuação). Fontes: [6,7,13,14]
Metodologia

DMADOV

DMEDI

ICOV

IDOV

IDDOV

I2DOV

PIDOV

Significado

Objectivos das etapas

Definir, Medir, Analisar, Projectar, Optimizar, Verificar
(Define, Measure, Analyse, Design, Optimize, Verify)

Definir os objectivos do projecto e os requisitos (internos
e externos) do Cliente.
Medir e determinar as necessidades e especificações do
Cliente.
Analisar das opções do processo para atingir as
necessidades do Cliente.
Elaborar o projecto para atingir as metas do negócio de do
Cliente.
Optimizar o projecto para eliminar aspectos causadores
de afastamento aos objectivos estabelecidos.
Verificar o desempenho do projecto e a capacidade de
atingir as necessidades do Cliente.

Definir, Medir, Explorar, Desenvolver, Implementar
(Define, Measure, Explore, Develop, Implement)

Definir os objectivos do projecto e os requisitos (internos
e externos) do Cliente.
Medir para definir o Cliente e as suas necessidades e
especificações.
Explorar estratégias a desenvolver de forma a se obter um
projecto conceptual que atenda às necessidades e
requisitos do Cliente.
Desenvolver as estratégias que permitam articular
completamente o projecto às necessidades e requisitos do
Cliente.
Implementar processos de simulação de funcionamento do
produto/serviço.

Identificar, Caracterizar, Optimizar, Validar
(Identify, Characterize, Optimize, Validate)

Identificar o Cliente e os seus requisitos.
Caracterizar o projecto para cumprir os requisitos do
Cliente.
Optimizar o projecto para eliminar aspectos causadores de
afastamento aos objectivos estabelecidos.
Validar o projecto desenvolvido para garantir que cumpra
as necessidades e requisitos do Cliente.

Identificar, Projectar, Optimizar, Validar
(Identify, Design, Optimize, Validate)

Identificar o Cliente e os seus requisitos.
Elaborar um projecto que realize as necessidades e
requerimentos do Cliente.
Optimizar o projecto utilizando ferramentas de estatística
avançada e modelação para prever e melhorar o
desempenho do projecto.
Validar o projecto desenvolvido para garantir que cumpra
as necessidades e requisitos do Cliente.

Identificar, Definir, Desenvolver, Optimizar, Verificar, Validar
(Identify, Define, Develop, Optimize, Verify& Validate)

Identificar o Cliente e os seus requisitos.
Definir os objectivos do projecto e dos requisitos (internos
e externos) do Cliente.
Desenvolver estratégias que permitam articular
completamente o projecto às necessidades e requisitos do
Cliente.
Optimizar o projecto para eliminar aspectos causadores
de afastamento aos objectivos estabelecidos.
Verificar o desempenho do projecto e a capacidade de
atingir as necessidades do Cliente.
Validar o projecto desenvolvido para garantir que cumpra
as necessidades e requisitos do Cliente.

Inventar e Inovar, Desenvolver, Optimizar, Verificar
(Invention and Innovation, Develop, Optimize, Verify)

Criar e melhorar requisitos do e para o Cliente, tendo em
conta as suas necessidades e objectivos, explorando
capacidades inventivas, inovadoras e criativas.
Desenvolver estratégias que permitam articular
completamente o projecto às necessidades e requisitos do
Cliente.
Optimizar o projecto para eliminar aspectos causadores
de afastamento aos objectivos estabelecidos.
Verificar o desempenho do projecto e a capacidade de
atingir as necessidades do Cliente.

Planear, Identificar, Projectar, Optimizar, Validar
(Plan, Identify, Design, Optimize, Validate)

Planear todas as etapas do projecto de forma a satisfazer
as necessidades e requisitos do Cliente.
Identificar as etapas críticas do projecto, tendo em conta
a voz do Cliente.
Elaborar um projecto que realize as necessidades e
requerimentos do Cliente.
Optimizar o projecto para eliminar os aspectos das etapas
críticas que possam afastar o projecto das metas
estabelecidas.
Validar o projecto desenvolvido para garantir que cumpra
as necessidades e requisitos do Cliente.
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Tabela 3 – Partilha de etapas nas metodologias mais utilizadas em DFSS.
Etapa

Metodologia
CDOV

DCCDI

DCOV

DDOV

Analisar
Conceber



Cliente

DMADIC

DMADV

DMADOV














DMEDI

ICOV

IDOV

IDDOV

I2DOV










Caracterizar
Controlar



Definir







Desenvolver
Explorar






Identificar



Implementar













Inventar
Inovar



Medir
Optimizar































Planear
Projectar








Validar
Verificar

PIDOV


















Ferramentas utilizadas no DFSS
A operacionalização das metodologias DFSS envolve a utilização integrada de um vasto
conjunto de ferramentas com o propósito de prever e melhorar o nível de qualidade a obter
antes da entrada na fase de produção ou exploração [13].
No entanto, a panóplia de ferramentas a ser utilizada para assegurar a satisfação das
expectativas dos clientes ou das partes interessadas “stakeholders” vai depender da
complexidade do projecto. Em projectos complexos pode haver necessidade de utilizar
instrumentos que permitam realizar análises quer a um nível macro (genérico) como micro
(específico), como também realizar abordagens qualitativas como quantitativas [15].
Neste contexto, vão ser caracterizadas, na tabela 4, algumas das ferramentas mais utilizadas
na realização de projecto em DFSS:
Legenda da tabela 4
Pesquisa de mercado – PM

Plano de controlo – PlaC

Análise Pugh – AP

Análise de risco – ARIS
Desdobramento da função qualidade –
QFD
Análise modal de falhas e seus
defeitos – FMEA

Formação e treinamento – FT
Teoria de solução do problema
inventivo – TRIZ

Diagramas de afinidade – DA

Projecto criativo – PC

Diagramas P – DiagP

Simulação – SIM

Projecto axiomático – PA

Work breakdown strctures – WBS

Revisão de projecto – RP

Projecto de toleranciamento – PT

Diagramas score – DiagS

Gestão de projecto – GP
Projecto robusto (Método de Taguchy)
– PR

Projecto para X – DFX

Poka-Yoke – PY

Projecto experimental – DOE

Gage R&R – GR&R

Análise de fiabilidade – AF

Engenharia simultânea – ES

Simulação de Monte Carlo – SMC

Modelação – MOD

Case based reasoning – CBR

Brainstorming – BST

Análise de fiabilidade – AC

Análise de Kano – MK

Análise de Pareto – APar

Benchmarking - B
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Tabela 4 – Caracterização de algumas das ferramentas mais utilizadas no DFSS.
Dimensões
Qualitativa
Macro

Ferramenta

Quantitativa

PM







ARIS







[16]

QFD





[3,6]

FMEA





[3,6]

SIM





[17]

RP







[16,17]

GP







PR



AF



MOD



AC







[6,16,17]
[6,16,17]

PlaC







[6,16,17]

FT







[4]

TRIZ







[19,20]





PC



Micro

[16]

[16,17]




Referência



[6,18]
[6,17]



[21,22]

PA
PT









[6]
[6]

DFX





[6]

DOE





[6,23]

ES







[6,23]

CBR







AK





AP



[6,23]
[24, 25, 26, 27,
28]
[24, 25, 26]

DA



B












[24, 25, 26, 29]



[18, 26]

DiagP





[24, 25, 30]

WBS





[26, 27, 31]

DiagS







[24, 26]

PY







[24, 25]

GR&R



SMC



BST



APar









[7]



[32]



[16]



[28]

No entanto, é importante notar que não está estabelecido em que etapa do processo é que
deve ser requerida a utilização de uma determinada ferramenta. Logo, numa determinada
etapa, duas empresas podem adoptar diferentes ferramentas apesar de a metodologia ser
comum. Contudo, existem ferramentas que se podem considerar mais adequadas a sua
utilização numa determinada etapa em vez de numa outra etapa do processo. A título de
exemplo, a tabela 5 apresenta as principais ferramentas que são utilizadas em cada uma das
etapas da metodologia ICOV [4,7].
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Tabela 5 – Ferramentas utilizadas na metodologia ICOV. Fonte: [7]
ICOV

Ferramentas

Identificar

Caracterizar

Optimizar

Validar

• Pesquisa de
mercado
• Análise de risco
• QFD

• Triz
• QFD
• Projecto
axiomático
• Projecto
criativo
• DFX
• FMEA
• Simulação
(CAD/CAM,
etc.)
• Revisão de
projecto
• Gestão do
projecto
(técnica Gantt,
gráficos PERT,
etc.)

• DOE
• Projecto de
toleranciamento
• Simulação
• Projecto robusto
(Método de
Taguchy)
• Análise de
fiabilidade

• Modelação da
aptidão do
projecto
• DOE
• Análise de
fiabilidade
• Plano de
controlo dos
processos
• Formação das
equipas de
trabalho

Conclusão
As empresas devem ter a lucidez, caso contrário nos dias de hoje pode ser fatal, que para
serem competitivas a estratégia da sua sobrevivência passa pelo desenvolvimento de
metodologias que sejam capazes de conceber, desenvolver e proporcionar, através de
processos eficientes, produtos inovadores e de elevada qualidade.
Neste contexto, discutiu-se o papel da filosofia designada por Projecto para Seis Sigma – DFSS
(Design for Six Sigma) nas actividades de concepção e desenvolvimento de novos produtos,
serviços e processos. Procedeu-se à caracterização das metodologias mais utilizadas, assim
como à análise das ferramentas que permitem operacionalizar as referidas metodologias.
No entanto, um dos grandes desafios com que esta área do conhecimento se confronta está
relacionado com a necessidade da construção de um modelo de referência que permita não só
agregar as várias metodologias desenvolvidas como ainda funcionar como elemento
impulsionador da inovação e da criação de valor para as empresas, e deste modo contribuir
para o aumento da eficácia e da eficiência na concepção e desenvolvimento de novos
produtos.
Assim, são tarefas prioritárias: identificar, no contexto de um quadro de referência, quais são
os melhores processos e as melhores ferramentas, de modo a ser possível assegurar os custos
mais baixos, a melhor qualidade, o menor prazo e a satisfação do âmbito, i.e., que os
produtos se adeqúem às necessidades manifestas pelos clientes. Por último, demonstrar os
múltiplos benefícios competitivos, estratégicos e económicos, para as empresas, a aplicação e
implementação de abordagens holísticas na concepção de novos produtos.
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Abstract
Using graphics processing units in dense matrix operations allows a very high performance but, with sparse matrices,
the algorithms should take into account the irregular formats of representation. In this work we have studied the
impact of sorting the matrix rows by their size (that is, by the number of nonzero values) on the performance of
sparse matrix-vector product operation, in order to find a way to decide when reordering the rows becomes
worthwhile. We have studied the sorting impact, firstly for a set of synthetic matrices, and then, for a set of
matrices used in previous benchmarking studies. For the studied matrices, we have concluded that it is advantageous
to reorder the rows when the average of the “scheduling unit lengths” decreases until about 66% or less of the value
before sorting. The length of the scheduling unit corresponds to the size of the biggest row in each unit.
Key Words: GPGPU, CUDA, data parallelism, sparse matrices, matrix-vector product.

1. Introduction
Modern graphics processing units (GPU’s) allow a high computational throughput in the
massive floating-point data processing. With programming interfaces such CUDA (Compute
Unified Device Architecture) from NVIDIA [1], the Brook+ from AMD/ATI [2] or the OpenCL [3],
originally developed by Apple and later generalized to other architectures, it became possible
to program the GPU with high level languages such as C/C++ or even Java. As programming
the GPU becomes easier the use of GPU for general purpose applications has dramatically
increased.
The GPU’s are high-performance many-core processors capable of very high computation and
data throughput, but they do not possess large caches that allow memory access
optimization. With a high latency in memory access it is necessary to have the execution of
thousands of threads to take advantage of GPU. It is also necessary to rightly distribute the
workload by the different sets of threads that constitute the scheduling units (warps in CUDA
language). Each warp is only concluded when all its threads (actually 32) have terminated.
Thus, not all algorithms are adequate to parallelize in GPU. The GPU is especially useful to
numerically intensive computations with data parallelism, where analogous calculations are
performed on large quantities of data regularly organized (for example, vectors and
matrices). Several studies show that, in dense matrices computations, the GPU can have a
very high performance [4] [5]. However, while a dense matrix has a regular structure, sparse
matrices can be represented in quite irregular formats, that can affect performance.
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In this work we analyze the product matrix-vector (A*X) where the matrix A is sparse. Albeit a
very simple operation, it can be critical in the performance of numerous applications,
because it is executed thousands or even millions of times, as for instance in iterative
methods for solving Sparse Linear Systems [14].
A recent study on implementing the sparse matrix-vector product is presented in [6] and [7].
In this study, Bell and Garland show that the best performance results for that operation with
general matrices are obtained with the storage format ELL (ELLPACK/ITPACK) [8] when the
maximum number of nonzero elements per row does not substantially differ from the
average. This format allows that the matrix values to be processed by one warp are in
contiguous memory positions and therefore the memory access times can be optimized. If the
matrix rows manipulated by each warp have approximately the same length (that is, the same
number of nonzero elements) then all threads will be simultaneously occupied without waste
of computing capacity. For matrices where the number of nonzero values per row varies,
these authors propose a hybrid format (HYB) that combines the ELL format with the
coordinate format (COO) which explicitly stores row and column entries.
Another approach to optimize the algorithm for the ELL format consists of using an additional
vector to store the number of nonzero elements of each row [9], [10]. The authors call it the
ELLPACK-R format (or ELL-R) and the results point to that with the ELL-R format one can have
higher performance than with HYB format.
Recently, some proposals on automatically tuning the sparse matrix-vector operations for GPU
have appeared [15] [16] [17]. Monakov et al. [15] propose a new modified version of ELL, the
Sliced ELL format. In this format the matrix is divided into slices, that is, a strip of S adjacent
rows, and each slice is separately stored in the ELL format. A variable number of threads can
be assigned to each slice of S matrix rows. Choi at al. [16] proposed another modification to
ELL, the blocked ELL (BELLPACK). The matrix is divided into small dense blocks which were
stored contiguously. In that way the amount of storage needed for matrices with an inherent
block structure can be reduced. As in sliced ELL, the matrix is also divided into slices that are
stored in a blocked version of ELL format. In both works, the slicing process is combined with
row reordering to bring together rows of similar size and reduce storage. But as is referred in
[15], reordering rows may result in reduced performance. Adjacent rows usually have closer
nonzero elements than unrelated rows, thus shuffling rows can increase the number of cache
misses on accesses to vector X.
Our work studies the impact of sorting the matrix rows by their length in order to make the
work done by each warp more uniform, and analyze in what conditions the gain obtained on
balancing the work done by each scheduling unit compensate the lost performance when
destroying the locality reference of the input vector.
We started studying the behaviour of synthetic matrices with 10% of nonzero elements
randomly generated, using two storage formats, the compressed sparse row (CSR) format and
the ELL format with float and with double values using an algorithm that assigns a thread to
each row of the matrix.
For many real applications the sparse matrices have a percentage of nonzero elements lower
than the one used to start the study. Moreover, the work presented in [6] also shows that for
matrices where most of the rows contain a number of nonzero elements greater than the
warp size, the algorithm of “one warp per row” to the CSR format (called CSR (vector)) has
better results. Then the second step of our work was to decrease the percentage of nonzero
values and also analyze what happens when varying the percentage of rows with length
smaller than the warp size (32). Here we used the ELL format (version ELL-R) to study the
impact of row sorting, and compare the results with the CSR (vector) algorithm. We conclude
that when the percentage of nonzero values decrease, the ELL-R with sorting algorithm has
the best performance for matrices with the studied structure. The same happens when the
percentage of rows with size smaller than 32 decreases.
Finally, we test the approach of sorting the rows with most of the matrices studied in both
works that originated our study [6] [10]. Here, sorting the rows has advantage in about a
third of the cases. Analyzing the length of the warps (that is, the biggest row included in each
scheduling unit) before and after sorting, we conclude that we have advantage in sorting
when the average of the warps lengths decreases until about 66% or less of the value before
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sorting. We do not implement the Sliced and Blocked extensions of the ELL format, but
considering that in both cases, after reorganization, the matrices are stored in the ELL
format, our results can be directly applied to those formats.
In this paper we present, in Section 2, the programming model of CUDA and its map to the
architecture of NVIDIA GPU. In Section 3 we describe the algorithms studied for the matrixvector operation. Section 4 describes the results, and finally in Section 5 we present the
conclusions and some proposals of future work.

2. CUDA and GPU Architecture
CUDA gives the opportunity to take advantage of the parallel processing power of GPU to
programmers used to high level languages as for example C/C++. In this section we will
shortly describe the CUDA programming model and the architecture of the GPU used in this
work, the GeForce GTX 295.

2.1. The CUDA Programming Model
In the parallel programming model of CUDA, an application consists of a sequential process
running in CPU (host) capable of launching functions in GPU (device) that will be running in
parallel. Each function that will be running in GPU, named kernel, is executed sequentially
but simultaneously by a high number of threads. Each thread has a unique ID and can be
assigned to a particular task. It is necessary to take into account that in operations which
need synchronization points between threads, for example when several threads manipulate
common data, the performance will be reduced. The threads are organized in blocks and the
set of blocks will form the execution grid. Each block will be mapped in a multiprocessor of
the GPU, whose structure will be described in the next section. When a kernel is called, two
special parameters are passed defining the number of threads per block and the number of
blocks per grid. Therefore the number of threads that will run a kernel is the product of the
number of threads in a block multiplied by the number of blocks in the execution grid.

2.2. The Architecture of NVIDIA GPU
The NVIDIA GPUs based on the GT200 architecture, are built as an array of multithreaded
streaming multiprocessors. Each multiprocessor consists of eight scalar processor cores, each
one with a set of registers associated, and a common shared memory area of 16-KB [1].
Double precision floating-point operations are performed by a double precision unit shared by
the eight cores of each multiprocessor (just for devices with “compute capability” equal or
greater than 1.3). When a kernel is launched, the blocks contained in the execution grid are
numbered and automatically distributed by the multiprocessors with capacity to execute
them. Once a block of threads is assigned to a multiprocessor, it becomes responsible for
splitting them into warps (sets of 32 threads) that get scheduled through the several cores.
Threads of the same block can communicate through the multiprocessor shared memory.
Blocks waiting to be executed are automatically launched to one of the free multiprocessors
as they are available. We can say that one thread is associated to one processor, a block is
associated to one multiprocessor and for each kernel it is defined a grid that is mapped to
one device or GPU (see figure 1). Because the GPU just processes data stored in its memory,
it must be copied to the global memory of GPU before executing the kernel. In the end the
results must be copied back to CPU memory. Global memory can be accessed by any thread in
the program, but has an access latency of 400-600 clock cycles. Beyond global memory the
GPU has two additional memory spaces, texture and constant. These are read-only memories,
constant memory size is 64KB and the texture memory can be bound to an area of global
memory. Whenever an element of the texture data type is read from global memory, it is
stored in the texture cache on the device, and all subsequent requests for this element do
not need to be read from global memory.
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The GeForce GTX 295, used in this work, has 30 multiprocessors, each one with 8 cores (at
1.24 GHz), with a maximum of 512 threads per block. This GPU has 1GB of global memory and
a “compute capability” of 1.3. It was programmed with CUDA version 2.3. The host machine
is an Intel Core 2 Quad Q9550 at 2.83 GHz with 4 GB of RAM and the operating system
Microsoft Windows XP Professional 64-bits.
In the last year NVIDIA launched a new GPU architecture, Fermi [11]. Fermi has a new
memory hierarchy in which it is possible to configure different cache levels; unlike previous
architectures different kernels can execute concurrently; a new dual warp scheduler is
introduced; now each multiprocessor has two warp schedulers and two instruction dispatch
units, allowing two warps to be issued and executed concurrently. Double precision
arithmetic was also improved, now up to 16 double precision multiply-add operations can be
performed per multiprocessor. If, with this new GPU, is possible to minimize the impact of
losing locality when accessing the X vector, the advantage of sorting the rows will probably
be greater.

Figure 1 - Association between the structure of the software and the architecture of the hardware

3. Sparse Matrix-Vector Multiplication on GPU
The sparse matrix-vector multiplication, as a basic operation on the matrix-vector product,
appears in matrix factorization algorithms LU, QR and Cholesky for example. Albeit a very
simple operation it can be critical in the performance of numerous applications, because it is
executed thousands or even millions of times. A sparse matrix is usually stored in a compact
format in order to just keep the nonzero values and its location. In this section we describe
the storage formats, COO, CSR, ELL and its variants, and the algorithms explored in the
sparse matrix-vector product operation. A visual representation of the used storage formats
can be seen in [6] [10].

3.1 Matrix Storage Formats
The COO Format. The basic storage format representation for sparse matrices is the
Coordinate format (designated by COO format). In this format the matrix is stored using three
vectors (or arrays) all with length equal to the number of nonzero matrix elements: the row
vector, where the row indices are stored, corresponding to the position of each nonzero
element; the column vector where column indices are stored, corresponding to each nonzero
element; the data vector that contains the values of nonzero elements.
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This is the format used to store the generated synthetic matrices and the format used in the
multi-core benchmarking study of Williams et al. [12].
The CSR Format. The compressed sparse row format or CSR can be considered as an
extension of the coordinate format. The main difference from COO format to CSR format
consists of the replacing of the row indices vector by one other, usually shorter. This new
vector, the pointers vector, contains pointers to the position in the column indices vector of
the first nonzero element of the row corresponding to the position of the new pointers
vector. That is, the position i of the pointers array, contains the position in the column
vector, of the first nonzero element of row i. The length of that new pointers vector is the
number of matrix rows plus one, the last element being the number of nonzeros that exist in
the matrix. By subtracting the ith element from the (i+1)th element of the pointers vector we
get the number of elements of row i. The data vector will contain the nonzero elements
sorted by rows.
The ELL, HYB and ELL-R Formats. The ELLPACK/ITPACK or ELL format uses two vectors, one
for the nonzero values and another to the column indices. Supposing a matrix with M rows
where K is the maximum number of nonzero elements per row, the nonzero values are stored
by columns assuming that each row has length K. In rows with a number of nonzero elements
less than K the final positions will be zero-padded to length K. Then, the first M elements of
the data vector will be the first nonzero element of the first row, the first nonzero element
of the second row and so on until the first nonzero element of the Mth row. The second
vector, the column indices vector corresponds to a M-by-K matrix stored in column major
order, where each position contains the column of the value that is in the corresponding
position of the data vector.
For matrices where the size of the rows has high variability, the percentage of zeros in the
data vector is high and the performance decreases. For those cases, the hybrid format (HYB)
proposed in [6] combines ELL and COO formats. When a matrix has a certain number of rows
with size greater than an empirical threshold, the typical number of nonzeros is stored in the
ELL format and the remaining entries of larger rows are stored in the COO format.
Finally the ELLPACK-R (ELL-R) format [9] [10] optimizes the ELL format by using a third vector
to store the number of nonzeros of each row. With this approach, each warp finishes when
the biggest row in the warp finishes, reducing the waiting time between threads of the same
warp. This last format is the one used in our work.

3.2 Algorithms Studied
In [6], three GPU implementations of the sparse matrix-vector multiplication are studied:
assign a thread to each nonzero element of the matrix; assign a thread to each row of the
matrix; assign a warp to each row. The results show that the best performances are obtained
in the ELL format when each row is processed by one thread and in the CSR format when each
row is processed by one warp.
In the ELL format, with one thread per row, the threads of the same warp access, in each
iteration, contiguous memory positions. When the thread i process the row i, it accesses the
jth element of row i in the jth iteration. As the matrix is stored in column major order, all
these elements are in consecutive memory positions. In the same warp a single instruction is
executed at a time across all its threads, following a Single Instruction Multiple Thread (SIMT)
model, thus we have all threads in the warp accessing contiguous memory positions. This
pattern of memory access, known in CUDA language as “coalesced memory access” is the one
that allows the best performance [13].
If the matrices have rows with quite a variable number of nonzero elements, the same warp
can process rows with very different lengths, thus we have threads with little work and
threads with a lot of work. Considering the SIMT execution model the warp just finishes when
all the threads have terminated. Therefore we can expect that in sorting the rows by their
length, the work will be more uniform and it is possible to get a better performance. In the
ELL-R format, the use of a vector with the number of nonzero elements of each row, as we
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refer to before, allows stopping the computation when a thread has no more elements to
process, without changing the memory access pattern (even if one or more threads do not
access the memory, the scheme of contiguous access is not broken).
In the CSR format case, a good performance can be obtained with the CSR (vector) or “warp
per row” algorithm where all threads of a warp process the same matrix row using a parallel
reducing algorithm [6]. The execution model in the several multiprocessors of a GPU is SPMD
(single program multiple data) which means that when the execution of a warp ends a new
one is launched independently of what happens in other multiprocessors. Concerning the
memory access, the CSR (vector) algorithm is more efficient than the one using “one thread
per row” to the CSR format (called scalar CSR), because it accesses data and indices
contiguously (all threads access elements from the same row, and data is stored in row major
order). This does not happen in the scalar CSR algorithm where the contiguous elements are
not accessed simultaneously by all threads. The main drawback of CSR (vector) algorithm is
that it needs to have enough work for each warp. Then the matrix rows should have a number
of nonzero elements greater than the warp size (32). For that algorithm, as all the threads of
a warp are processing the elements of the same row, sorting the rows cannot have any
impact. For the scalar CSR algorithm, when the matrix has a highly variable number of
nonzeros per row each warp just finishes when the longest row finishes, therefore as with the
ELL format we have thread divergence.
In this work we have explored the impact of sorting the rows of the sparse matrix (A) by their
length (that is, by the number of nonzero elements) using the “one thread per row”
algorithm. To assess the impact on performance of row sorting, the rows were pre-processed
in CPU, in such a way that they become stored in memory by order of increasing size. To
guarantee result consistency we have created an additional array with the initial row’s
positions.
We have computed the matrix-vector multiplication, (A*X) in GPU for matrices in ELL-R and
CSR formats and we have compared the best results with the execution time obtained with
the CSR (vector) algorithm. Finally to compare with the execution times obtained with
matrices used in previous works we have also used the “one thread per row” algorithm for the
standard ELL. We have adapted the kernels from [6]. For the synthetic matrices, matrix and
vector are stored in global memory, for the benchmarking matrices the texture memory is
used to access the vector X. The main goal was studying the impact of sorting and not to
explore highly optimized kernels.

4. Results
To evaluate the performance of matrix-vector multiplication we have started using a set of
synthetic matrices. We have generated sparse matrices of order 4096, 8192 and 16384 with
random values, considering single precision (float) and double precision matrices. To each
row a random value between 1% and 20% of the matrix order was generated. This will be the
number of nonzero elements generated to the row. The position of each value (that is, its
column) will also be a random value. In the end each matrix has about 10% of nonzero values.
Because of the way the matrices were generated they have high variability of row length,
considering that the length of a row is the number of its nonzero elements.
Complete results of these experiments can be seen in [18]. To the algorithm “one thread per
row”, we have compared the kernel execution times for both formats, with and without
sorting, considering three block sizes: 32, 64 and 128 threads. We have concluded that sorting
the rows in the CSR format can give a small advantage (about 12% in the best case, for the
smaller matrix order with float numbers and a block size of 128). For the ELL format, we used
the ELL-R version and the results are much better than for CSR format. For the studied
matrices, the gain obtained with row sorting can be about 30% (to the float matrix of order
8192 and a block size of 32).
One Thread per Row versus One Warp per Row. Table 1 shows for each case studied the
best execution times obtained, and in the last two columns the execution times obtained with
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the algorithm of “one warp per row” (wpr). As can be seen the CSR vector (warp per row)
algorithm surpasses the “one thread per row” and is the best algorithm for these matrices.
However, in many applications the matrices have higher percentages of rows with small size.
Thus, we have generated matrices with the same structure as before, but decreasing the
percentage of nonzero values. The results for the matrix with order of 16384, with float
values, using a block size of 32, are shown in Table 2. As can be seen, when decreasing the
percentage of nonzero values, the “ELL-R sorted” surpasses the “one warp per row” algorithm
in performance upon reaching about 2%. The column GPUsor/GPU*100 contains the
percentage of the execution time of the sorted case in GPU related to the execution time in
GPU of the operation without sorting. The advantage in sorting falls, when the percentage of
nonzero elements and the maximum row size decreases, but the results point to that for
matrices with a small percentage of nonzeros values the best algorithm is the “one thread per
row” for the ELL-R format with row sorting.
Table 1. Best execution times (in milliseconds) for each GPU case studied and the execution times
for the “one warp per row” algorithm (with block size = 32)
Matrix
order
4096
8192
16384

GPU, CSR (thread per row)
row sorted
float
double
float
double
4.24
4.73
3.72
4.42
20.22
22.32 18.80
21.00
93.37 100.66 88.14
94.49

GPU, ELL-R (thread per row)
row sorted
float
double
float
double
1.40
1.44
1.23
1.31
4.64
5.03
3.89
4.33
17.55
19.28 14.11
15.55

GPU, CSR
warp per row
float
double
0.83
1.08
2.98
3.99
11.45
15.31

Table 2. Execution times (in milliseconds) when decreasing the percentage of nonzeros
(matrix order: 16384, block size = 32)
% of
Nonzero
5%
2%
1%
0.1%

CPU
CSR (ms)
45.48
18.50
9.39
1.23

(ms)
9.77
3.98
2.07
0.32

GPU, ELL-R, thread per row
GPUsor/GPU*100
row sort. (ms)
7.11
72.8%
2.90
72.9%
1.58
76.3%
0.27
90.0%

GPU, CSR
wpr (ms)
6,77
3.06
1.67
0.47

Maximum
row length
1638
655
327
32

Furthermore, we have studied what happens when increasing the percentage of rows with
length smaller than the warp size. Table 3 shows the results for the matrix of order 16384,
where a percentage of rows have a random size smaller than the warp size (32) and the
others have a size between 32 and 10% of the matrix order. Again we have considered a block
size of 32, and the execution times are in milliseconds. As can be seen when the percentage
of rows with size smaller than 32 reaches the 70%, the ELL-R sorted surpasses the “one warp
per row” algorithm in performance. Again we have a percentage of nonzeros values, below
the 2%, when the ELL-R sorted becomes faster than the “warp per row” algorithm.
Table 3. Execution times (in milliseconds) when increasing the percentage of rows with size <= 32
(matrix order: 16384, block size = 32)
% of row length
<= 32
10%
30%
50%
70%
90%
100%

% of nonzeros
4.5%
3.6%
2.6%
1.6%
0.6%
0.10%

CPU
(csr)
42.03
32.74
23.35
14.64
5.77
1.25

GPU, ELL-R
(thread per row)
9.22
8.32
7.30
6.21
5.09
0.32

GPU,
ELL_R sorted,
thread per row
6.46
5.25
3.40
2.74
1.94
0.29

GPU, CSR
warp per row
6.35
5.22
4.31
3.63
3.11
0.66

Benchmarking Matrices. Finally, we have studied the impact of sorting the rows for the
matrices used in the studies [6] [7] and [9] [10], which were originally used in the multi-core
benchmarking study of S. Williams [12]. With these matrices we also used a block of 32
threads and the average execution times (in milliseconds) presented in Table 4 were obtained
with 500 runs of each kernel. In this table we can compare the CPU execution times (CSR
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format) with the GPU execution times obtained with the following variants: the “one thread
per row” algorithm for the formats, standard ELL (that is, without any optimization), ELL-R
and ELL-R with row sorting, the CSR vector algorithm (“warp per row” - wpr) and finally
versions of ELL-R and ELL-R sorted when using the texture memory to access the vector X. As
can be seen, row sorting has advantage in three cases (Economics, Circuit and Harbor). The
use of texture improves the performance but does not change the results.
Table 4. Execution times in milliseconds for matrices of Williams multi-core benchmarking with a bock size of 32
CPU
Matrix

Order

Economics
Accelerator
Cantilever
Epidemiology
Protein
Spheres
Ship
Wind Tunnel
Circuit
Harbor

206500
121192
62451
525825
36417
83334
140874
217918
170998
46835

CSR
5.24
5.27
7.10
7.02
7.76
10.12
14.35
20.60
4.619
4.578

ELL
(std)
2.10
0.825
0.867
0.776
1.658
1.41
2.26
6.56
9.90
1.69

GPU
ELL-R
ELL-R
sorted
1.60
0.945
0.665
0.830
0.751
0.976
0.745
0.753
1.08
1.36
1.02
1.45
1.54
2.84
2.01
3.56
2.11
0.919
1.27
1.03

CSR
wpr
3.81
2.25
1.35
7.54
1.26
1.98
2.87
4.27
3.07
1.41

GPU texture
ELL-R
ELL-R
sorted
1.21
0.708
0.504
0.685
0.588
0.622
0.685
0.687
0.787
0.857
0.827
0.915
1.23
2.13
1.55
2.14
1.78
0.793
0.811
0.614

To better understand the results we have analyzed the warp’s lengths, before and after
sorting the rows. By “warp length” we mean the length of the biggest row processed by that
warp. Especially in the Economics and Circuit matrices after sorting, the number of warps
with small length grows significantly (decreasing the number of big warps). This happens in
the matrices with high row length variability inside each warp. After sorting, small rows were
not mixed with big rows. In figure 2, are shown two graphs to the Circuit matrix, which is the
one that presents the biggest advantage when sorting the rows. The fist graph shows the
number of nonzero elements per row and the second one shows the number of lines per
number of nonzero elements to the same matrix.

Figure 2 - Number of nonzero elements per row and number of lines per number of nonzeros to the Circuit matrix

As can be observed in the Circuit matrix there exists high variability of row lengths,
considering that the length of a row is the number of its nonzero elements. Figure 3 shows
the same graphs for the Wind Tunnel matrix. Here the variability of row lengths is clearly
smaller.
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Studying the memory accesses, we have verified that the difference in the execution times
mainly results from the accesses to the vector, X. Table 5 shows for each matrix: the
percentage of nonzero elements; the average number of nonzeros per row; the time (in
milliseconds) spent in sorting the rows (we use the qsort C/C++ function); the performance in
GFLOPS for the ELL-R and for ELL-R sorted when using the texture memory. It was calculated
by 2*(number of nonzeros) / time required for one matrix-vector product. Concerning the
time needed to sort, it should be noted that usually real applications involve a great number
of iterations with the rows being sorted just once in the beginning of the process. The last
columns of Table 5 present the average of the warp lengths before and after sorting. The last
column is the percentage ratio of the average of the warp lengths after sorting to the average
before sorting. As can be seen we get an advantage in sorting when that ratio is 66% or less.
Computing this ratio for previous synthetic matrices, with 10% of nonzero elements, we get a
value of 52.2%.

Figure 3 - Number of nonzeros per row and number of lines per number of nonzeros to the Wind Tunnel matrix
Table 5. Sorting time, GFLOPS and average of warp lengths of Williams benchmarking

Matrix
Economics
Accelerator
Cantilever
Epidemiology
Protein
Spheres
Ship
Wind Tunnel
Circuit
Harbor

N. of nz
1273389
1362087
2034917
2100225
2190591
3046907
3977139
5926171
958936
2374001

% of
nz
0.003
0.009
0.05
0.0003
0.165
0.044
0.015
0.012
0.003
0.11

Av.of
nz
/row

Sort.
Time
(ms)

6
22
65
4
119
72
28
53
6
50

12.2
7.3
3.9
9.8
3.6
5.0
10.5
5.3
9.0
3.5

GFlops
ELL-R
Texture
2.1
5.4
6.9
6.1
5.6
7.4
6.5
7.6
1.1
5.8

GFlops
ELL-R
Sorted
Texture
3.6
4.0
6.5
6.1
5.1
6.7
3.7
5.5
2.4
7.7

Average of warp lengths
Before
Sorting
22.4
16.1
37.6
3.99
90.3
42.2
40.0
31.0
14.1
76.5

After Sorting
6.18
11.2
32.6
3.99
60.3
36.6
28.3
27.2
5.66
50.7

27%
70%
87%
100%
67%
87%
71%
88%
40%
66%

5. Conclusions
We have studied the impact of sorting the matrix rows on the performance of the sparse
matrix-vector product, for two storage formats, CSR and ELL-R, and we have compared the
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behavior of different algorithms when varying the structure of the matrices. For matrices
where the percentage of rows with size greater than the warp size is high, the best algorithm
is the “one warp per row” to the CSR format, and in that case, sorting the rows is not
applicable. Otherwise, for matrices with a high percentage of small rows, the algorithm of
“one thread per row” with the ELL-R format is the best. In that case we have shown that for
matrices with high row length variability, sorting the matrix rows by their length is
advantageous. We propose that, after building the vector that stores the size of each row,
one might calculate the average of the warp lengths, then sorting that vector and calculating
the new average. If that average has a decrease of more than one third, it will probably be
worthwhile sorting the rows of the matrix.
As future work we will port this work to OpenCL and explore the most recent GPU
architectures from NVIDIA and AMD. To best support the presented results, other matrices
will be evaluated.
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Resumo
Este projecto tem como principal objectivo o desenvolvimento de um forno de vazio para soldadura por Pressuring
Diffusion Welding (PDW). Este equipamento terá como função o processamento de juntas transientes por PDW.
Este forno é constituído por vários sistemas, sendo estes, o sistema de aplicação de carga cíclica, o sistema de
arrefecimento, o sistema de criação de vazio, o sistema de fornecimento de calor e o sistema de comando e
controlo. O que se pretende com este trabalho é, para cada um destes sistemas, realizar um projecto mecatrónico,
no qual se efectue a selecção e/ou dimensionamento de componentes/dispositivos mecânicos adequados, assim
como, a selecção de sensores, actuadores e sistema de aquisição de dados, para desta forma ser possível efectuar o
controlo do equipamento de forma automática.
Neste artigo será apresentada a fase de selecção e dimensionamento do sistema de aplicação de carga e as razões da
sua escolha.

Palavras-chave: projecto mecânico; mecatrónica; soldadura por difusão; soldadura pressuring diffusion welding;
juntas de transição

Introdução
Pressuring Diffusion Welding (PDW) consiste num processo de união que ocorre no estado
sólido. Este processo descende da soldadura por difusão (SD) e difere desta pois durante o
processo existe a aplicação de uma carga cíclica que altera sinusoidalmente, ao contrário do
que acontece com SD pois nesta a carga aplicada é constante.
Com o processo PDW é possível obter juntas de maior resistência mecânica e também reduzir
o tempo de processamento, pois a aplicação de carga sinusoidal provoca a destruição da
película superficial de óxidos, o que facilita a união de ligas com elevada cinética de oxidação
superficial (1), sendo a ligas de alumínio e as ligas de titânio disso exemplos.
O PDW torna-se extremamente importante na indústria de transportes, pois ao facilitar a
união entre ligas leves e de alta cinética de oxidação superficial, constitui uma técnica de
ligação eficaz para a produção de componentes mais leves que por seu turno permitem
reduzir o peso dos veículos e consequentemente, o consumo de combustível (1).
Neste projecto pretende-se estudar e realizar o necessário para que seja possível obter o
equipamento que obedeça as especificações pretendidas.
O equipamento em causa é constituído por vários sistemas, sendo eles, o sistema de aplicação
de carga, o sistema de fornecimento de calor, o sistema de refrigeração, o sistema de vácuo
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e o sistema de comando e controlo. Dos sistemas referidos o primeiro a ser estudado e
desenvolvido será o sistema de aplicação de carga.

Processamento das juntas de transição pelos processos SD e PDW
Os processos SD e PDW são processos de união totalmente efectuados no estado sólido, sendo
assim excluída a intervenção de qualquer fase líquida na formação das juntas. De forma
geral, pode dizer-se que estes processos são conduzidos nas seguintes condições:
- A temperatura de ligação é inferior à temperatura de fusão dos materiais de base;
- O tempo de estágio, quando à temperatura de ligação, tem uma variação entre alguns
minutos e várias horas;
- Para que haja ligação é necessária a aplicação de pressão que deverá ser relativamente
inferior as que provocariam deformações plásticas macroscópicas nos materiais de
base;
- Eventualmente, poderá ser colocada uma camada intermédia entre os materiais de
base, para que facilite a ligação ou impeça a formação de fases frágeis na interface.
As principais vantagens que se retiram da realização destes processos no estado sólido passam
pela possibilidade de obter junções em que a interface apresenta composição química e
estrutura idêntica à dos materiais base, e consequentemente, resistência mecânica
semelhante.
Uma vez que se tratam de processos realizados no estado sólido, os riscos de fissuração
associados à solidificação são eliminados e a degradação da superfície dos componentes a
ligar é mínima, quando comparada aos processos que envolvem a formação e a reacção de um
líquido na zona de ligação.
A formação da junta é provocada pela deformação microscópica dos materiais de base na
interface, em conjunção com mecanismos de difusão. Normalmente, o processo de ligação
processa-se através de três fases:
FASE I – Deformação das microsaliências;
FASE II – Transporte de massa controlado por difusão;
FASE III – Migração da interface.
Na figura 1 é possível observar a representação esquemática do processo de formação de uma
junta obtida por SD. Este processamento das juntas de transição, utilizando os processos SD e
PDW, foi já convenientemente descrito pelos autores em (1).

Figura 1 – a) Contacto inicial limitado a algumas microsaliências; b) Aumento da área de contacto por deformação
plástica e fluência das microsaliências; c) Eliminação da maioria dos poros e migração da fronteira de grão da
interface; d) No fim do processo, a fronteira de grão da interface é indistinguível das restantes fronteiras de grão (1).
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Sistema de aplicação de carga
O sistema de aplicação de carga terá de ir em conta com as especificações, por isso, tem de
ser um sistema que aplica cargas periódicas sinusoidais entre os valores 0,07 a 15 kN e com
uma frequência de aplicação de carga entre 0,5 a 5 Hz. Existem vários sistemas capazes de
aplicar cargas cíclicas no mercado. Após análise de várias possíveis soluções existentes a
selecção recaiu sobre um cilindro pneumático de membrana de simples efeito. Este actuador
encontra-se ilustrado na figura 2.
Estes
-

tipos de cilindros são dotados de várias características, tais como (2):
Utilizado como elemento de mola ou para redução de oscilação;
Grandes forças com cursos reduzidos;
Movimentos uniformes e sem atrito;
Pode ser utilizado em ambientes com algum pó ou na água, e
Não necessita de manutenção.

Figura 2 – O cilindro de membrana de simples efeito (FESTO) seleccionado para esta aplicação (2).

Na seguinte figura (figura 3) encontra-se assinalada a perspectiva de corte de um cilindro de
membrana de simples efeito, bem como as alturas de trabalho permitidas para um actuador
deste tipo.

H1- Altura de trabalho recomendada
com amortecimento a 6 bar.
H2- Altura mínima para a montagem
H3- Altura máxima da membrana
Figura 3 – Alturas de trabalho de um cilindro de membrana (2).

Através do catálogo da empresa FESTO (2) efectuou-se a selecção do cilindro pneumático,
tendo este, um diâmetro de 250 mm, H1=110 mm (sendo H1 a altura recomendada de
trabalho), podendo trabalhar no intervalo de temperaturas de -40 ºC a +70 ºC e possuindo
uma massa de 2,3 kg. O cilindro FESTO seleccionado tem a referência EB-250-85 #36489.
Através do gráfico da figura 4 é possível verificar que:
- Com 8 bar em H1, tem-se uma força de 15 kN;
- Com 5 bar em H1, tem-se uma força de 10 kN;
- Com 1 bar em H1, tem-se uma força de 2 kN;
- Com <1 bar em H1, tem-se uma força <1 kN.
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Figura 4 – Gráfico força/pressão (2).

A figura 5 apresenta um gráfico com a variação de carga exigida nas especificações do
projecto do equipamento; esta carga cíclica varia entre 0,07 e 15 kN. Isto torna-se possível
com a alteração da pressão fornecida ao actuador pneumático (cilindro de membrana).

Figura 5 – Gráfico de carga cíclica a aplicar no processo de soldadura.

Para o sistema de aplicação de carga foi também necessário proceder à selecção de um
regulador/controlador de pressão, o que equivale, portanto, a um sistema de comando e
controlo baseado numa válvula proporcional para a regulação de pressão a fornecer ao
actuador. Este regulador foi seleccionado tendo em conta a gama de forças que se pretende
aplicar. Para tal, optou-se por um regulador/controlador da marca SMC (ver figura 6) que
permite regular a pressão entre 0,005 bar e 9 bar (3). A pressão máxima que pode ser
regulada é de 8 bar porque é a pressão limite de utilização do actuador de membrana.

Figura 6 – Regulador/controlador proporcional seleccionado da SMC (3).

Na tabela 1 estão listadas as principais características do regulador/controlador de pressão
seleccionada (3).
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Tabela 1 - Tabela de características do regulador/controlador da SMC (3).
MODELO
PRESSÃO MINIMA DE FORNECIMENTO
PRESSÃO MÁXIMA DE FORNECIMENTO
ALCANCE DE PRESSÃO
FORNECIMENTO DE
POTÊNCIA

SINAL DE ENTRADA

IMPEDANCIA DE
ENTRADA

SINAL DE SAÍDA

ITV205
+ 0,1MPa
1,0MPa
0,005 a 0,9 MPa

VOLTAGEM

24 VDC ± 10%, 12 a 15 VDC

CONSUMO DE
CORRENTE

Potência de fornecimento de voltagem 24 VDC tipo: 0,12 A ou inferior
Potência de fornecimento de voltagem 12 a 15 VDC tipo: 0,18 A ou
inferior

TIPO DE
CORRENTE
TIPO DE
VOLTAGEM
TIPO DE
CORRENTE
TIPO DE
VOLTAGEM
SAÍDA
ANALÓGICA

INTERRUPTOR DE
SAÍDA
LINEARIDADE
HISTERESE
REPETIBILIDADE
SENSIBILIDADE
CARACTERISTICAS DA TEMPERATURA
MOSTRADOR DA
EXACTIDÃO
PRESSÃO DE SAÍDA
TEMPERATURA AMBIENTE E DO FLUÍDO
INVÓLUCRO
MASSA
ITV205

4 a 20 mA, 0 a 20 mA
0 a 5 VDC, 0 a 10 VDC
250 Ω ou inferior
Aproximadamente 6,5 kΩ
1 a 5 VDC
4 a 20 mA
Exactidão de saída ± 6%
NPN Saída do colector aberto: Max. 30 V, 30 mA
PNP Saída do colector aberto: Max. 30 mA
± 1%
0,5%
± 0,5%
0,2%
± 0,12%
± 3%
0 a 50ºC
Equivalente ao IP65
Aproximadamente 350 g

O esquema da figura 7 permite explicar de forma muito resumida as características de maior
importância do regulador/controlador, como por exemplo, a pressão e a força que se pode
obter com essa pressão.

Figura 7 – Regulação do regulador de pressão (ajustado a um máximo de 8 bar).

Esquema do sistema de aplicação de carga
No âmbito de estudos preliminares efectuados relativamente à selecção do tipo de tecnologia
a empregar no sistema de aplicação de carga, foram ponderadas a utilização de vários tipos
de tecnologia: óleo-hidráulica, eléctrica e pneumática. Num primeiro estudo, realizado pelos
mesmos autores (4), foi projectado um sistema de aplicação de carga utilizando tecnologia
servohidráulica; todavia, e apesar de muito adequado, este sistema hidráulico apresenta um
custo muito elevado, bem como um controlo muito complexo. Deste modo, e após um estudo
de detalhe, foi seleccionada uma solução com tecnologia pneumática, que é mais económica
que a anterior, e que cumpre as especificações mínimas exigidas. A única limitação prende-se
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com as dimensões de atravancamento do actuador pneumático de membrana necessário para
aplicar a carga máxima exigida (15 kN).
A figura 8 mostra o sistema idealizado para o sistema de aplicação de carga cíclica. Este é
constituído por um conjunto de elementos que permitem o comando e o controlo do actuador
de membrana pneumático.
Os elementos principais considerados neste sistema são: o actuador pneumático de
membrana, uma célula de carga de compressão, um regulador/controlador de pressão, uma
unidade de condicionamento do ar (filtro, lubrificador, regulador de pressão e manómetro,
apelidado de unidade LUBRIFIL), carta de aquisição de dados e um PC com software
específico desenvolvido na plataforma LabView (da National Instruments). De modo a que o
sistema de controlo de aplicação de força cíclica possa funcionar em malha fechada, e com
uma boa repetitibilidade, este irá contar com uma célula de carga de compressão do tipo
piezoeléctrico.
O regulador/controlador pneumático proporcional utilizado foi seleccionado de forma a
cumprir os requisitos impostos ao sistema de actuação, em termos de cargas e frequências
aplicadas.
UNIDADE DE LUBRIFIL
CONTROLADOR
EQUIPAMENTO
OUT

IN

SMC

P (bar)

ITV205

ACTUADOR
FESTO EB-250-85

AQUISIÇÃO

PC

DE DADOS E

LabVIEW

CONTROLO

CÉLULA DE CARGA

Figura 8 – Esquema do sistema de aplicação de carga.

Primeiros desenhos conceptuais do equipamento
A figura 9 apresenta um primeiro desenho conceptual de conjunto do equipamento concebido
para a aplicação de carga cíclica para promover a soldadura por PDW, o qual inclui o sistema
de aplicação de carga, o de aquecimento por indução, o de arrefecimento a água e o de
vácuo. Todo o equipamento foi concebido de modo a incorporar todos os sensores necessários
ao funcionamento do forno (termopares, sensor de vácuo e sensor de carga), bem como os
órgãos actuadores (como a bomba de vácuo, a bomba de circulação de água, a bobine de
indução e o actuador pneumático, o qual deverá funcionar juntamente com o respectivo
regulador/controlador). A estrutura e os suportes de apoio do equipamento, bem como um
pormenor interior do sistema de aplicação de carga, estão igualmente representados na figura
10. Nesta figura, a câmara de vácuo é composta por duas câmaras (cilíndricas) propriamente
ditas, ligadas topo a topo, garantindo assim, em qualquer instante de actuação cíclica, o
vácuo exigido para o correcto funcionamento do processo de soldadura. (Convém referir, para
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING UBI2011 - 28-30 Nov 2011 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

efeito de compreensão do modo de funcionamento do equipamento apresentado, que o
actuador pneumático de membrana se encontra na posição de totalmente “actuado” na
representação de pormenor da Figura 10.)
Os próximos passos basear-se-ão no desenvolvimento da solução apresentada, a qual deverá
ser iniciada brevemente, e onde serão efectuados os desenhos técnicos e de fabrico de todos
os componentes mecânicos a construir, e onde serão também seleccionados todos os
restantes sensores e actuadores (já identificados em cima). Por fim será também
desenvolvido um software específico de aquisição, tratamento, análise, visualização e
controlo, baseado num PC com uma placa de aquisição, e respectivos circuitos
eléctricos/electrónicos de comando de potência e de controlo.

Figura 9 – Desenho conceptual 3D de conjunto do equipamento concebido para a aplicação de carga cíclica para
promover a soldadura por PDW.

Figura 10 – Pormenor interior do sistema de aplicação de carga cíclica para promover a soldadura por PDW.

Conclusões
Foi concebido e desenvolvido um sistema de aplicação de carga cíclica com a utilização de um
actuador pneumático. Esta escolha foi realizada de tal forma que o sistema de aplicação de
carga cumprisse as especificações exigidas para o projecto de um forno de soldadura por
PDW. Foram então escolhidos dois elementos importantes com base nas suas características,
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sendo estes, um cilindro de membrana de simples efeito, da marca FESTO, e um
regulador/controlador de pressão, da marca SMC.
Este trabalho seguirá na direcção da implementação prática deste sistema de aplicação de
carga com a sua integração no conjunto dos outros sistemas indispensáveis ao correcto
funcionamento do equipamento de soldadura por PDW.
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Área Científica – CT 12
Resumo
O presente artigo refere as Barreiras de Segurança como activos físicos. Estas Barreiras de Segurança encontram-se
presentes na maior parte das instalações industriais e possuem características e objectivos muito específicos,
normalmente relacionados com o controlo ou mitigação do risco. A maioria das Barreiras de Segurança é alvo de
acções de Manutenção, que podem ir desde simples inspecções, ensaios ou testes até actividades de caríz
interventivo mais profundo com o intuíto de proporcionar a estes activos altas disponibilidades e baixos custos. Mais
recentemente tem sido referido o conceito de Asset Management, que também pode ser aplicado ao caso específico
das Barreiras de Segurança, quando consideradas activos físicos. Neste documento apresenta-se a relação entre o
conceito tradicional de Manutenção e o conceito de Asset Management, referindo algumas definições mais actuais,
mencionando trabalhos desenvolvidos pelo IAM no Reino Unido, trabalhos em curso em organizações internacionais
(EFNMS e ESReDA) e trabalhos de normalização em desenvolvimento (CEN e ISO). Por fim, é realçado o facto da
actividade da Manutenção ser imprescindível e ser uma peça fundamental para uma correcta aplicação dos conceitos
de Asset Management, referindo as Barreiras de Segurança como exemplo.
Palavras-chave: Barreiras de Segurança, Manutenção, Asset Management

1 - Introdução
A disponibilidade e a segurança são hoje em dia atributos fundamentais em qualquer sistema
tecnológico. Para que sejam alcançados é normal criar-se mecanismos de redução de falhas,
como a introdução de redundâncias, e colocar-se diversos tipos de Barreiras de Segurança
com o objectivo de salvaguardar dos perigos colocados pela operação desses sistemas ou por
factores externos aos mesmos. Estas Barreiras têm a finalidade de proteger as pessoas e os
sistemas de falhas que possam ocorrer em qualquer um dos seus elementos, sejam eles
relativos a hardware, a software, a factores humanos ou factores organizacionais.
Assim, as situações relacionadas com a segurança das pessoas, instalações (continuidade das
actividades) ou ambiente são equacionadas (muitas vezes por imperativos legais), requerendo
esta abordagem uma análise de risco. Este risco é, de uma forma simples, definido como a
probabilidade de que algo indesejado possa acontecer, considerando-se “segurança” como a
ausência desses acontecimentos indesejados (1).
As designadas Barreiras de Segurança, normalmente presentes na maioria das instalações
industriais, podem muitas das vezes ser consideradas activos físicos e desta forma a sua
Manutenção é fundamental para o controlo ou mitigação deste risco.
Por outro lado, num clima económico cada vez mais complexo, com uma grande incerteza na
evolução dos mercados financeiros, as organizações têm necessidade absoluta de melhorar o
seu desempenho, através do aumento dos seus rácios de ROI (Return on Investments), o que
só é possível melhorando o seu índice de ROA (Return on Assets), uma vez que os seus activos
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físicos representam a componente mais importante dos investimentos realizados e,
normalmente, não são facilmente transaccionáveis.
Neste contexto, as organizações de todos os tipos e dimensões, mas sobretudo as de capital
intensivo, têm de fazer face a factores externos e internos que aumentam o grau de incerteza
sobre se são capazes ou não de atingir os seus objectivos económicos e financeiros. O efeito
desta incerteza nos objectivos das organizações representa um outro tipo de “risco”. Para
garantir que este risco também é controlado e que os rácios de ROI e ROA são assegurados de
forma sustentada, torna-se necessário gerir os equipamentos tendo em atenção todo o seu
ciclo de vida.
Assim, também no caso das Barreiras de Segurança se o risco for pensado de uma forma
global como um todo, pode-se afirmar que uma boa gestão permite por um lado reduzir ou
eliminar situações potencialmente perigosas, sendo ao mesmo tempo também equacionados
todos os aspectos económicos e financeiros e de competitividade anteriormente referidos. A
Manutenção deste tipo de activos assume-se como uma função fulcral na prossecução de
alguns destes objectivos e enquadra-se em algo mais lato, no que mais à frente se designará
por Asset Management.
A possibilidade de optimizar a gestão dos activos físicos leva a que os investidores e os
consumidores possam ter uma maior confiança nos serviços prestados pelas organizações,
permitindo assim a sua sustentabilidade económica e social (2), ao mesmo tempo que as
questões relativas à segurança também são incorporadas nesse modelo de gestão. Este
conceito globalizador pode ser ilustrado através da Figura 1.

Figura 1 – Gestão técnica e económica do ciclo de vida de activos físicos

Vejamos algumas definições e especificidades relacionadas com a temática anteriormente
referida.
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2 – Barreiras de Segurança
Desde o início dos tempos que as designadas Barreiras de Segurança têm sido instaladas com
as mais diversas finalidades, fundamentalmente quando determinados tipos de risco estão
presentes, servindo como uma medida de salvaguarda da vida humana, preservação ambiental
ou para permitir a continuidade das actividades. O referido risco poderá estar relacionado
com fenómenos naturais ou induzido pela humanização dos locais e industrialização dos
processos (3).
O conceito de Barreira de Segurança tem tido várias interpretações ao longo do tempo.
Hollnagel (4) afirma que “enquanto as barreiras usadas para defender um castelo medieval
eram na maior parte de natureza física, o princípio moderno de defesa em profundidade
combina diferentes tipos de barreiras – desde a protecção contra a libertação de materiais
radioactivos até ao relatório de acontecimentos e às políticas de segurança”.
Existem diversas normas e regulamentos onde a importância das Barreiras de Segurança é
demonstrada tendo por base a redução do risco, tal como a IEC:61508 (5), a IEC:61511 (6), a
Directiva Seveso II (7) ou a Directiva Máquinas (8), entre outras. No entanto, a própria
definição de Barreira de Segurança é muitas vezes controversa de indústria para indústria, de
sector para sector, ou de país para país, apresentando-se vários termos para idêntico
significado, tais como barreiras, defesas, protecções, camadas, funções de segurança, etc…
(9).
Há que distinguir entre função de segurança e sistema de segurança quando nos referimos a
Barreiras. A primeira representa uma tarefa (e não um objecto) que corresponde ao
impedimento da evolução do acidente de forma que o próximo acontecimento da cadeia
nunca seja alcançado, enquanto um sistema pode consistir em um ou vários elementos, de
diversos tipos, de maneira que a função da Barreira seja alcançada (10). Assim, a definição de
Barreira de Segurança parece cobrir todas as fases da sequência do acidente, incluindo a
prevenção, controlo e mitigação do mesmo.
Hollnagel (1) define de uma forma clara a distinção entre as funções de segurança e os
sistemas de segurança. A primeira descreve os modos através dos quais é genericamente
possível prevenir ou proteger contra o transporte de massa, energia ou informação de uma
forma descontrolada. A segunda refere-se aos meios pelos quais as funções das Barreiras de
Segurança são realizadas. Ou seja, trata-se simplesmente de distinguir entre o que as
Barreiras fazem (funções) e o que as Barreiras são (sistemas).
De acordo com um estudo muito completo sobre este tema (9), “as Barreiras de Segurança
são meios físicos e/ou não físicos planeados para prevenir, controlar ou mitigar
acontecimentos indesejáveis ou acidentes”. Neste sentido “planeado” significa que pelo
menos um dos meios referidos tem como objectivo a redução do risco, “prevenir” significa
reduzir a probabilidade do acontecimento perigoso, “controlar” tem a ver com a limitação da
extensão ou duração desse acontecimento, enquanto “mitigar” é reduzir os seus efeitos.
“Acontecimentos indesejáveis” são todos os que se referem a avarias técnicas, erros
humanos, acontecimentos externos ou uma combinação destes que possa conduzir a
potenciais perigos, enquanto “acidentes” se refere a acontecimentos não desejados ou não
planeados que levam a danos humanos, ambientais ou em equipamento.

2.1 – Classificação das funções das Barreiras de Segurança
As Barreiras de Segurança possuem apenas duas funções principais; prevenção e protecção
(4). As Barreiras de Segurança descritas como meio de prevenção são aquelas onde se
pretende uma actuação antes do início de um acontecimento específico, tendo por função
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assegurar que esse acontecimento não ocorra ou que pelo menos abrande o seu
desenvolvimento. As Barreiras de Segurança que actuam depois do início do acontecimento
ter ocorrido, e que supostamente protegem as pessoas, o ambiente e/ou os equipamentos das
consequências do acidente, correspondem a meios de protecção.
Como na prática é impossível prevenir completamente a ocorrência de acontecimentos
considerados indesejados, ou seja, eliminar o risco por completo numa perspectiva de
eliminação da probabilidade de ocorrência de acidentes (ou incidentes indesejáveis), a
melhor forma de assegurar a máxima segurança é conciliar estas duas aproximações,
conjugando a prevenção com a protecção e usar as Barreiras de Segurança para o efeito. Um
sistema seguro é aquele onde nada de indesejado ocorre, quer seja na prevenção de
acontecimentos indesejados, quer na protecção de consequências indesejadas.
Outro ponto de vista relacionado com a classificação das Barreiras de Segurança distingue
entre funções de segurança criticas primárias, secundárias e terciárias, correspondendo a
sistemas técnicos físicos, a actividades realizadas para manter as funções primárias e
sistemas de gestão, respectivamente. Similarmente a esta classificação aparecem outros
estudos, onde estas mesmas designações apresentam descrições com pequenas adaptações
(9).

2.2 – Classificação dos Sistemas de Segurança
Normalmente os sistemas de segurança são distinguidos em dois tipos fundamentais: Barreiras
físicas e Barreiras não físicas, ou eventualmente num terceiro tipo resultante da combinação
dos dois tipos anteriores. Outro tipo de classificação é apresentado por Sklet (9),
diferenciando entre Barreiras físicas, técnicas e administrativas, em que as primeiras se
referem a sistemas concebidos no projecto de construção, as Barreiras técnicas são sistemas
que actuam quando o perigo se torna eminente e por fim as Barreiras administrativas, que
caracterizam procedimentos e sistemas inseridos numa lógica de gestão. Outras abordagens
relativas à classificação dos sistemas de segurança poderão ser encontradas, como
designações relativas a Barreiras de carácter organizacional, ou Barreiras relacionadas com
factores humanos (10) (11) (12).
No que se refere à classificação de sistemas de segurança, também é comum surgir a
distinção entre sistemas activos e sistemas passivos. Neste caso, enquanto os sistemas
passivos se encontram inseridos no projecto da instalação e são independentes do sistema de
controlo operacional, os sistemas activos dependem de acções humanas ou sistemas de
controlo técnico para actuar (13). Nos sistemas activos de protecção existe uma transição de
um estado para outro como resposta a uma alteração de uma ou mais propriedades (por
exemplo alteração da temperatura de um reservatório) ou devido a um sinal enviado por
outro elemento (por exemplo o accionamento de um interruptor de alarme manual). Assim,
um sistema activo pressupõe a existência de um qualquer sensor, de um processo de decisão
e de uma acção.

2.3 – Desempenho das Barreiras de Segurança
Embora para cada caso específico se possa classificar a Barreira de Segurança de acordo com
as várias funções e tipos de sistemas anteriormente referidos, torna-se fundamental analisar
o desempenho das mesmas. Os critérios usados para avaliar o desempenho das Barreiras de
Segurança dependem de cada aplicação, podendo-se, de uma forma geral, efectuar uma
análise em três fases distintas:
 Durante e após testes ou ensaios;
 Durante e após a ocorrência de acidentes ou situações indesejáveis;
 Durante análises de risco, na avaliação dos vários cenários possíveis.
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A análise do desempenho, independentemente da situação em que ocorra, serve para
perceber quais as Barreiras que existiam e como estas se comportaram, quais as que não
foram usadas e aquelas que não existindo se tornavam necessárias. De acordo com a
Petroleum Safety Authority (14) o desempenho das Barreiras de Segurança pode ser avaliado
através dos seguintes critérios:
 Funcionalidade/Eficiência - Efeito da Barreira na sequência do acontecimento se esta
cumpriu a sua função;
 Disponibilidade/Fiabilidade - Capacidade de funcionar quando solicitado;
 Robustez - Capacidade de funcionar durante a sequência do acidente ou mesmo sob
influência deste.
Num estudo (1) efectuado para vários critérios de avaliação do desempenho das Barreiras de
Segurança é apresentada uma comparação entre os vários tipos de sistemas, tendo em conta
a sua qualidade e apresentando algumas vantagens e desvantagens. Aqui, pode ser visto que
as Barreiras físicas são aquelas que apresentam valores mais elevados na avaliação dos
critérios, apresentando no entanto desvantagens em termos de custos e tempo dispendido
para a sua implementação, assim como na maior parte dos casos necessitarem de
intervenções de Manutenção com determinada frequência.
Para certos tipos de Barreiras de Segurança, a sua manutibilidade também deverá ser
ponderada como critério de avaliação do seu desempenho, uma vez que a facilidade com que
as intervenções de Manutenção podem ser realizadas também pode levar a maiores ou
menores tempos para repor o seu estado operacional em caso de avaria, e consequentemente
variando a sua disponibilidade.
Desta forma, quando se trata de Barreiras de Segurança do tipo físico, onde a função
Manutenção tem um papel importante na disponibilidade Barreira e na segurança alcançada
para a instalação, é necessário analisar todos os aspectos e optimizar as actividades
relacionadas com esta função. Se além destes aspectos houver a preocupação de gerir todo o
ciclo de vida numa perspectiva terotecnológica, pode-se designar tal gestão por Asset
Management. Os próximos parágrafos servirão para analisar mais em profundidade estes
conceitos.

3 – Manutenção e Asset Management
A definição de LCC – Life Cycle Cost ou Custo de Ciclo de Vida impõe uma visão global da
gestão dos activos físicos desde a sua fase inicial de projecto até à sua retirada de serviço e
descomissionamento. O aparecimento de conceitos de vida global dos equipamentos como o
RAMS, tal como descrito na norma NP EN 50126 (15), obrigam a estabelecer objectivos
precisos para cada uma das fases de vida dos equipamentos, devendo ser estabelecida na fase
de concepção e projecto a metodologia de operação e Manutenção para todo o ciclo de vida
previsto, assim como quais os recursos que serão necessários alocar para que os objectivos
sejam atingidos. Objectivos esses que podem ser revistos ao longo do ciclo de vida, sempre
tendo em atenção os riscos envolvidos pelas decisões tomadas.
Toda esta nova conceptualização da vida dos equipamentos obrigou à evolução do conceito da
Manutenção que hoje se define como (16): “combinação de todas as acções técnicas,
administrativas e de gestão, durante o ciclo de vida de um bem, destinadas a mantê-lo ou a
repô-lo num estado em que pode desempenhar a função requerida”.
Conforme se pode constatar, esta definição é muito abrangente, pois não limita a intervenção
da Manutenção ao seu conceito técnico, alargando-o para outras áreas de intervenção, como
sejam os actos administrativos e, sobretudo, de gestão. Existe a necessidade de estabelecer
uma estratégia de Manutenção, que seja coerente com os objectivos de negócio e que esteja
envolvida na estratégia global da empresa, permitindo garantir a capacidade produtiva da
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empresa ao longo do ciclo de vida, assim como as margens de mais-valias geradas, isto é,
permitindo manter a empresa competitiva.
A estratégia de Manutenção deve ser dinâmica, de acordo com as reais necessidades das
empresas em cada momento, permitindo acções de melhoria continua, para gerarem maior
valor acrescentado na sua intervenção. O gestor da Manutenção assume aqui um papel
decisivo, pois deverá saber interpretar a estratégia de Manutenção, no âmbito da estratégia
global da empresa, identificar as falhas no desempenho e desenvolver planos de melhoria.
Deverá estar apto para aplicar as tecnologias e os recursos necessários nos equipamentos, em
função da sua criticidade para o negócio da empresa, assegurando a segurança operacional e
a segurança ambiental. O impacto da Manutenção é cada vez mais relevante e pode-se tentar
resumir na Figura 2.

Figura 2 - Factores que influenciam o desempenho da manutenção (17)

As expectativas da gestão da empresa tenderão a aumentar, pedindo mais dos gestores da
Manutenção, não apenas competências técnicas, que são reconhecidamente essenciais, mas
outras competências de gestão. Mas será isto “Asset Management”?
É neste contexto que aparece o conceito de (Physical) Asset Management ou Gestão de
Activos (Físicos). É um conceito que tem vindo a ser desenvolvido, mas que ainda não tem
uma definição consolidada. A utilização deste termo depende da área de intervenção de
quem o utiliza.
Para os gestores da Manutenção, especialmente nos Estados Unidos da América, o termo tem
sido utilizado para ganhar maior credibilidade para as actividades que desenvolvem. Como a
Manutenção foi tratada como o “mal necessário”, o termo “Asset Management” aparece
como sendo mais apelativo e mais profissional, apesar da Manutenção ser apenas uma das
componentes (fundamentais) de toda uma política de gestão de activos físicos empresariais.
Entre as várias definições existentes, que surgiram desta utilização do termo “Asset
Management”, descrevem-se as seguintes referidas por Mitchell (18):
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-

Plant Asset Management: integração e análise de dados obtidos em linha e em tempo
real de sistemas de monitorização de condição, em combinação com uma estratégia de
Manutenção preditiva como o RCM.
Providenciar o nível de serviço definido da forma mais eficiente em termos de custo
para os clientes actuais e futuros.
As actividades e procedimentos sistemáticos e coordenados através das quais uma
organização optimiza a gestão dos activos físicos e os seus riscos de desempenho
associados.
O conjunto de disciplinas, métodos, procedimentos e ferramentas utilizados para
optimizar o impacto dos custos, desempenho e exposição ao risco no ciclo de vida do
negócio (associados com a disponibilidade, eficiência, qualidade, longevidade e
cumprimento dos requisitos legais/regulamentares/segurança/ambientais) dos activos
físicos das empresas.

Esta última definição foi apresentada pelo IAM – Institute of Asset Management e esteve na
base da PAS 55:2008 (Public Available Specification), Especificação Pública da BSI – British
Standards Institution.
Face ao interesse demonstrado pela indústria britânica e partindo da experiência
desenvolvida na Austrália e na Nova Zelândia, em 2004 foi realizado um trabalho de
cooperação entre o governo britânico e as principais confederações industriais, sobretudo
com as de empresas industriais de capital intensivo, para o desenvolvimento de um conjunto
de especificações que permitissem melhor definir o contexto do Asset Management,
desenvolver as linhas de orientação para a aplicação do conceito e permitir conhecer, através
de uma metodologia de auto-avaliação, qual o grau de maturidade das empresas na aplicação
do Asset Management.
Deste trabalho resultaram PAS (Public Available Specification):
- PAS 55-1:2008 Asset Management – Part 1 – Specification for the optimized management of
physical assets
- PAS 55-2:2008 Asset Management – Part 2 – Guidelines for the application of PAS 55-1
Assim, a definição de Asset Management, segundo estas PAS é:
“Conjunto de actividades e práticas sistemáticas e coordenadas, através das quais uma
organização gere os seus activos e sistemas de activos de forma optimizada e sustentável,
assim como o seu desempenho, riscos e custos associados, ao longo dos seus ciclos de vida
tendo como objectivo alcançar o seu plano estratégico organizacional.”
É uma metodologia integrada, que pretende incluir uma análise holística, sistemática,
sistémica, baseada no risco, optimizada e sustentável dos activos físicos considerados na
análise.
Estas PAS estão sobretudo focadas na gestão de activos físicos. Os outros tipos de activos são
apenas considerados na medida em que podem afectar a gestão optimizada dos activos
físicos, embora seja considerado que a interdependência entre os vários tipos de activos e
activos físicos seja muito importante. Os outros activos a considerar são os recursos humanos,
os activos financeiros, os sistemas de informação e os activos intangíveis, como seja a
reputação da empresa.
Face ao continuado interesse que tem despertado a aplicação do conceito de Asset
Management, têm sido desenvolvidas diferentes acções para melhorar os conceitos até agora
estabelecidos e ajudar as empresas a aplicar esta matéria nas suas estruturas. Este interesse
advém também do facto desta metodologia de gestão de activos físicos se enquadrar também
dentro duma perspectiva de gestão dita Lean, também muito actual, já que tem como
objectivo final a optimização dos recursos físicos existentes nas organizações.
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A crescente importância do tema é demonstrada através da recente constituição de diversos
grupos de trabalho, no sentido de desenvolverem especificações, normas ou aplicações do
Asset Management em vários sectores industriais.
A EFNMS – European Federation of National Maintenance Societies tem neste momento em
actividade um Grupo de Trabalho (The European Asset Management Committee - EAMC)
dedicado ao estudo e aplicação do conceito de Asset Management, para melhor conhecer as
consequências da sua aplicação para a actividade da Manutenção e para perceber o contexto
do seu desenvolvimento no seio das empresas. O objectivo deste grupo de trabalho é o de
criar o “The Asset Management System by the EFNMS”.
Também a ESReDA – European Society for Reliability and Data Analysis tem um grupo de
trabalho que se dedica ao desenvolvimento do conceito de Asset Mangement, tendo como
objectivo conhecer melhor as dificuldades de aplicação dos conceitos nas empresas e estudar
as interdependências entre os vários activos nas organizações, com o desenvolvimento e a
aplicação de conceitos de análise de informação.
O CEN (Comité Européen de Normalisation) no Comité Técnico 319 dedicado à normalização
da Manutenção tem em desenvolvimento, no Grupo de Trabalho 10, um conjunto de
documentos normativos, cuja base de trabalho tem sido os documentos desenvolvidos pelo
IAM no Reino Unido e pelo EAMC da EFNMS. Para 2012 esperam publicar os primeiros textos
normativos, relativos à terminologia e âmbito de aplicação do Asset Management.
Também a ISO (International Standards Organization), no TC 251, tem também em
desenvolvimento da primeira norma com o título provisório ISO 55000, “Asset management Overview, principles and terminology”, que deverá estar também publicada no próximo ano.

4 – A Manutenção como componente fundamental do Asset Management
Coloca-se muitas vezes a questão se o conceito de Asset Management vai substituir o conceito
de Manutenção nas empresas. Como foi apresentado nos parágrafos anteriores, este conceito
tem como objectivo optimizar a gestão dos activos físicos ao longo de todo o seu ciclo de
vida.
Como será fácil de verificar, sobretudo nas organizações de capital intensivo, em que os
equipamentos têm ciclos de vida relativamente longos, a optimização da sua gestão só é
possível a partir dum modelo organizacional que permita assegurar a necessária
disponibilidade dos equipamentos.
Nesse modelo, uma Manutenção eficaz e eficiente é essencial, assim como é essencial que
esse mesmo serviço de Manutenção saiba obter e tratar os fluxos de informação que são da
sua responsabilidade. Tal tem implicações evidentes na capacidade de planeamento da
produção, na qualidade dos produtos e serviços produzidos e na optimização dos recursos das
empresas, sejam eles humanos, financeiros ou materiais.
Hoje em dia a Manutenção já engloba um vasto conjunto de actividades e abarca um leque de
matérias que permite em muitos casos falar em “excelência da Manutenção”. De acordo com
um trabalho recente (19), pode-se retratar todas essas actividades e matérias através de uma
pirâmide, onde cada organização pode verificar onde se encontra em termos de maturidade
da Manutenção.
Através do trabalho anteriormente referido pode-se verificar que os custos directos para gerir
activos físicos são enormes, constatando-se também que a Manutenção consome uma grande
percentagem dos custos totais de operação, que tipicamente podem ser apresentados na
Tabela 1.
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Tabela 1 – Custos da Manutenção

Custos de Manutenção
Percentagem dos Custos Totais de Operação [%]
Siderurgia
29% Minas Subterrâneas
Instalação Nuclear
30% Fundição (não ferrosos)
Minas de Bauxite
52% Celulose e papel
Refinaria/Petroquimica
28%
Custos Ocultos
Segurança
Interrupções do Serviço
Ambiente
Accionistas
Requisitos Legais

36%
32%
26%

Por outro lado, a optimização da gestão dos activos físicos implica um maior cumprimento da
legislação existente, referente à segurança de pessoas e bens, assim como em questões
ambientais, cujos custos são de mais difícil quantificação.
A Manutenção enquadra-se hoje numa visão mais completa e expandida do ciclo de vida dos
activos físicos designada por alguns autores (19) por Gestão Total do Ciclo de Vida dos Activos
(TLAM – Total Life-cycle Asset Management) acabando com a forma tradicional de olhar para
as várias actividades de uma forma isolada. As organizações deverão encarar os seus activos
em todo o seu ciclo de vida para tomar decisões e definir a melhor estratégia de gestão.
Este enquadramento consiste em oito fases do ciclo de vida, cada uma delas tendo atributos
de gestão financeira e de tecnologia a considerar como suporte, tal como ilustrado através da
Figura 3 (19).

Figura 3 – Gestão Total do Ciclo de Vida dos Activos

De facto, apesar das recentes definições da função Manutenção já tentarem incluir outras
actividades além das meramente técnicas, ainda falta de certa forma realizar o
enquadramento com todas as outras funções numa perspectiva abrangente, considerando
todo o ciclo de vida dos activos.
Trata-se assim de uma alteração do paradigma da visão sobre a actividade da Manutenção,
em que para uma aplicação dos conceitos de Asset Management às empresas, tal como têm
até agora sido desenvolvidos, a Manutenção efectuada de forma optimizada em meios
técnicos e humanos é uma componente imprescindível.
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5 – Aplicação do conceito Asset Management a Barreiras de Segurança
Constata-se que uma grande quantidade de sistemas críticos de segurança (e não só) passa a
maior parte da sua vida num estado não operativo. Esta noção de não-operação é
caracterizada pela existência de componentes ou sistemas pertencentes a um equipamento
funcional, onde ocorre uma redução ou a eliminação dos esforços mecânicos e/ou eléctricos
(quando comparados com a condição normal de operação), sendo normal designar-se este tipo
de activos por “dormant systems”.
Desta forma a Manutenção das Barreiras de Segurança é fundamentalmente baseada na
inspecção e ensaios ou testes periodicamente realizados, com o intuito de aferir a
disponibilidade e operacionalidade destes activos. Como vantagem directa da comprovada
disponibilidade das Barreiras de Segurança pode-se apontar a redução do risco, com a
inerente salvaguarda das vidas humanas, continuidade do negócio, preservação ambiental e a
imagem da organização que é transmitida para o exterior.
A periodicidade com que os testes são efectuados é um factor de extrema importância a ser
considerado. Quanto menor for o intervalo de tempo entre testes mais cedo se descobrem as
potenciais falhas ocultas (hidden failures), embora por outro lado se possam também induzir
algumas (ex. erro humano durante uma acção de Manutenção). Além deste factor, também
têm que se considerar maiores custos com a Manutenção, devido ao aumento da sua
frequência.
A análise a este tipo de sistemas pode ser repartida em duas fases, nomeadamente uma
primeira onde se verifica a probabilidade de falha quando solicitado e uma segunda fase,
onde uma vez iniciado o seu funcionamento, se analisa a probabilidade do mesmo poder
avariar durante a operação (ou missão). A falha do sistema no arranque, quando tal é
necessário, é um indicador da sua indisponibilidade quando solicitado (on demand), enquanto
a falha que ocorre após o início do funcionamento corresponderá à sua probabilidade de falha
(complementar da fiabilidade). Pormenores desta metodologia, assim como a referência a
outras metodologias aplicáveis a activos no estado “dormant” encontram-se detalhados em
(3). Com base neste tipo de análise pode-se determinar a sua disponibilidade e a sua
fiabilidade, e com estes indicadores tirar conclusões quanto ao risco para a instalação.
No entanto, a aplicação do Asset Management a este tipo de activos apresenta outras
vantagens, uma vez que vai mais além da análise de risco (em termos de segurança),
incorporando desta forma uma análise global, que vai desde a viabilidade do seu investimento
até à determinação do momento ideal para o seu abate ou desmantelamento, assumindo
desta forma também a perspectiva económica no contexto da organização e contemplando
todo o ciclo de vida do activo.
É nesta vertente que agora os responsáveis pela Manutenção terão que começar a pensar e
agir. Por exemplo, não basta atingir um determinado nível de risco se os esforços para o
alcançar se revelarem economicamente inviáveis ou se houver alternativas que possam ser
equacionadas. No entanto, é impensável pensar-se em Asset Management sem considerar a
Manutenção como um dos elementos fundamentais da análise ao longo do ciclo de vida de um
activo.
Também é importante ter a percepção de quando uma determinada Barreira de Segurança se
torna obsoleta face a novas tecnologias entretanto desenvolvidas, havendo para isso a
necessidade de em qualquer momento do ciclo de vida saber se é rentável proceder-se ao seu
descomissionamento. É necessária a definição de uma estratégia e de um planeamento
baseado na tecnologia, mas sem nunca esquecer a gestão financeira. A capacidade de possuir
dinamismo no modo de pensar e de agir é outro factor a que o moderno gestor de activos terá
que se adaptar.
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6 – Conclusões
As Barreiras de Segurança podem ser consideradas em muitos casos activos físicos ao dispor
das organizações, conceptualizadas e colocadas para fazer face ao risco existente nas
instalações, colocando as mesmas em níveis de risco aceitáveis. Para cumprir tal requisito é
necessário efectuar acções de Manutenção, garantindo desta forma a sua disponibilidade para
o cumprimento das funções previamente estabelecidas.Esta é a perspectiva usual de que faz
diariamente a gestão deste tipo de activos.
No entanto, face ao desenvolvimento dos contextos económicos globais e locais, assim como
ao desenvolvimento de novas tecnologias, nomeadamente na área das tecnologias de
informação, é possível hoje falar-se duma gestão de activos físicos integrada, tendo em vista
a sua optimização ao longo de todo o seu ciclo de vida. Tal terá de um impacto muito positivo
na sustentabilidade e competitividade das empresas, sobretudo (mas não exclusivamente) nas
empresas de capital intensivo e em que os equipamentos têm ciclos de vida médios ou longos.
A especificação BS PAS 55:2008, patrocinada pelo IAM no Reino Unido, permitiu ter um
referencial a partir do qual é possível conhecer o nível de integração da gestão dos activos
físicos das empresas e/ou ajudar estas a aplicar os conceitos subjacente ao conceito de Asset
Management. Recentemente tem havido um trabalho importante desenvolvido no seio de
organizações internacionais (EFNMS, ESReDA) para o desenvolvimento dos conceitos de Asset
Management. Sobre esta temática são também esperadas normas internacionais para 2012
(CEN, ISO) tendo em vista uma melhor definição dos conceitos a nível internacional.
Face a estes recentes desenvolvimentos, descreve-se no presente artigo uma perspectiva da
relação entre a Manutenção e o Asset Management, mostrando que um conceito não substitui
o outro, mas que, pelo contrário, não fará sentido nos dias de hoje pensar na Manutenção
isoladamente nem será correcto equacionar o Asset Management, enquanto algo mais global,
sem incluir a Manutenção como um dos seus factores fundamentais.
A Manutenção é uma face imprescindível e extremamente importante de uma gestão
sustentável e integrada dos activos físicos das organizações ao longo de todo o seu ciclo de
vida.
É apresentado o exemplo das Barreiras de Segurança, para mostrar como se pode evoluir do
conceito de Manutenção relativo a estes activos físicos para o conceito de Asset Management,
alargando os horizontes para além do campo tradicional mais tecnicista e operacional.
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Resumo
Este estudo teve como objectivo analisar o impacto nas propriedades do betão auto-compactável (BAC) resultante da
incorporação de agregados finos reciclados em substituição parcial dos agregados finos naturais. O programa
experimental realizado envolveu, numa primeira fase, a produção e ensaio de 11 misturas binárias com percentagens
sucessivamente crescentes de agregados finos reciclados. Posteriormente, foram ainda produzidas e ensaiadas 6
misturas ternárias para o mesmo efeito. Nas misturas binárias, a percentagem de substituição do agregado fino
natural por agregado fino reciclado variou desde os 0% (mistura de referência) até aos 50% em incrementos de 5%,
enquanto nas misturas ternárias a percentagem de substituição do agregado fino natural por agregado fino reciclado
variou desde os 0% (mistura de referência) até aos 50% em incrementos de 10%. O estudo permitiu concluir que as
argamassas com incorporação de agregados finos reciclados constituem um material viável e com potencialidades de
utilização na indústria da construção, desde que sejam ponderados os ajustes necessários ao seu desempenho.
Palavras-chave: Betão auto-compactável, Agregados finos reciclados, Propriedades da argamassa no estado fresco,
Propriedades da argamassa no estado endurecido, Resíduos de construção e demolição.

1. INTRODUÇÃO
Vive-se hoje numa era de globalização e de desenvolvimento tecnológico, pelo que a indústria
da construção civil caminha para mecanização dos meios de construção, tendo como
consequência uma redução gradual da mão-de-obra. A par deste desenvolvimento
tecnológico, é cada vez mais notável a preocupação com o meio ambiente e a escassez de
recursos naturais, o que conduz à busca de alternativas sustentáveis. Desta forma é
imperativo que a indústria da construção civil passe por profundas transformações, já que a
sua cadeia produtiva apresenta importantes impactos ambientais.
Motivados pela consciencialização ambiental e pela redução de custos, têm sido
desenvolvidos programas de gestão da qualidade e gestão ambiental, a fim de diminuir a
geração de resíduos e reaproveitá-los no sector. No contexto nacional actual e internacional
os RCD (resíduos de construção e demolição) têm grande impacto no meio ambiente, devido à
sua deposição em áreas livres impróprias, causando efeitos nefastos na saúde através da
multiplicação de doenças, e efeitos no ambiente, tais como: alteração da paisagem,
dificuldades impostas ao tráfego de pedestres e veículos, poluição, comprometimento da
drenagem urbana e assoreamento de recursos hídricos. A estratégia de gestão dos resíduos
deve privilegiar a sua recuperação, através de soluções de valorização. Neste sentido, como
forma de diminuir os impactos gerados pelo RCD, a transformação destes, através da
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reciclagem, surge como alternativa de matéria-prima. Assim, constitui-se uma solução para os
resíduos de obra.
Uma das exigências para a durabilidade do betão é que a sua colocação seja executada por
mão-de-obra especializada. No entanto, a mão-de-obra pouco qualificada é corrente na
construção. Foi neste contexto que na década de 80 o Japão teve necessidade de desenvolver
um betão com determinadas características, capaz de fluir no interior da armadura, e
preencher de forma natural o seu volume, consolidando-se sob a acção do seu próprio peso,
sem compactação. Este pressuposto deu origem ao BAC [1]. Este novo material não necessita
de vibração e, em certos casos, a resistência deixa de ser utilizada como indicador da
qualidade passando a ser a trabalhabilidade (auto-compactável) o aspecto mais relevante.
Para o cálculo de BAC têm sido propostos vários métodos, sendo os métodos de Okamura e da
JSCE alguns dos mais divulgados a nível internacional. Em Portugal, o método de Nepomuceno
[2, 3, 4] tem sido utilizado em inúmeros trabalhos de investigação e tem-se revelado eficaz.
Para se obter um BAC é necessária uma dosagem elevada de materiais finos. A utilização de
cimento como único material fino implica o uso de dosagens elevadas, tendo como
consequência um elevado custo. Neste sentido, têm sido utilizadas adições, no intuito de
substituir parte do cimento. Os materiais utilizados para produzir betões correntes e todas as
recomendações quanto à conformidade desses materiais podem ser aplicadas ao BAC. No
entanto, a especificidade deste tipo de betão tem movido a vários estudos para aprimorar
alguns dos materiais constituintes.
Da pesquisa bibliográfica verificaram-se algumas lacunas nomeadamente na existência de um
procedimento para a obtenção de um BAC com agregados finos reciclados. É precisamente
este entendimento que está na origem do presente trabalho.

2. BETÃO AUTO-COMPACTÁVEL
2.1 Definição
Existem várias definições para o BAC, mas os princípios base são os mesmos. Segundo
Nepomuceno [2, 3, 4], a auto-compactabilidade do betão fresco, é a capacidade que este
possui de preencher cofragens e envolver os varões das armaduras pela acção da gravidade e
sem perda de homogeneidade. Para o betão ter esta capacidade, deve ser dotado de
propriedades reológicas e trabalhabilidade adequadas, uma vez que, durante a betonagem
não está sujeito a vibração. Deve ser resistente à ocorrência de segregação, de que são
exemplos a exsudação e o assentamento das partículas mais grossas (sedimentação). No BAC é
possível ocorrer um volume de ar residual, tal como ocorre no betão corrente, ou pode-se
aumentar o teor de ar artificialmente para, por exemplo, aumentar a sua resistência à acção
de gelo e degelo [5].

2.2 Vantagens e desvantagens
A aplicação do BAC em estruturas tem vindo a aumentar, uma vez que este proporciona uma
maior durabilidade e diminui a necessidade de manutenção das cofragens, possibilitando
deste modo a realização de estruturas de elevada qualidade. Neste sentido, o BAC apresenta
vantagens em relação ao betão convencional, tais como [6, 7, 8]:
a) Melhoria da produtividade, uma vez que a sua aplicação é simples e rápida,
reduzindo o tempo de construção, a mão-de-obra e por sua vez os custos com esta, o
que pode contrabalançar os acréscimos induzidos pelos materiais utilizados;
b) Melhoria do ambiente de trabalho, através da redução do ruído e esforço físico
implicado na vibração;
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c) Melhoria da homogeneidade, permitindo a obtenção de estruturas mais
homogéneas, aumentando a qualidade e durabilidade do betão;
d) Outras melhorias dizem respeito à aplicação do BAC em situações onde o acesso de
equipamentos de vibração é difícil, para além da possibilidade de executar estruturas
com geometrias mais complexas e com alta densidade de armaduras.
Apesar das inúmeras vantagens, o BAC também apresenta algumas desvantagens, em relação
ao betão corrente, nomeadamente [2, 7, 8]:
a) O elevado custo, que pode resultar da elevada percentagem de materiais finos;
b) No estado endurecido, o BAC apresenta maior susceptibilidade a fenómenos de
retracção e fluência em relação ao betão corrente. A solução neste caso pode estar
na optimização das misturas, nomeadamente a redução dos materiais finos através da
optimização dos agregados;
c) O BAC requer um maior controlo das matérias-primas e do betão no estado fresco.

3. UTILIZAÇÃO DE AGREGADOS RECICLADOS GROSSOS E FINOS NO BAC
Uma forma de aproveitamento dos RCD é a reciclagem, transformando os resíduos em
agregados reciclados e reutilizando-os na construção civil. A utilização dos agregados
reciclados na produção de BAC, em vez dos agregados naturais, provoca alterações em
algumas propriedades deste, quer no estado fresco quer no estado endurecido. Para um
conhecimento mais abrangente destas alterações têm sido realizados vários estudos a nível
nacional e internacional.
Os estudos de Brito [9] revelam que a substituição de agregados naturais por agregados
reciclados no fabrico de betão pode conduzir a resistências semelhantes às do betão
convencional, mantendo a curva granulométrica e a trabalhabilidade do betão fresco, tanto
mais quanto:
i. Menor for a taxa de substituição de agregados naturais por reciclados;
ii. Menor for a incorporação de agregados finos reciclados, em detrimento de
agregados grossos reciclados;
iii. Melhores forem as características dos agregados reciclados e menor a quantidade de
impurezas;
iv. Menor for a classe de resistência do betão produzido;
v. Utilizar a adjuvantes e ligantes de elevada resistência, de modo a compensar as
piores características dos agregados reciclados.

De referir ainda o estudo de Rangel [10] em betões auto compactáveis, no qual o autor
concluiu que, no módulo de elasticidade dinâmico, houve uma perda de 1,2%, 1,8%, 2,4% e
3,1% nos betões com incorporação de agregados grossos reciclados de 10%, 20%, 30% e 40%,
quando comparados com os valores obtidos no betão sem incorporação de agregados
reciclados. Estes valores de redução do módulo de elasticidade podem ser considerados pouco
significativos quando observados à luz dos respectivos desvios padrão. O autor concluiu nesse
estudo que a incorporação de agregados grossos reciclados no BAC é viável, tendo um bom
potencial de utilização na indústria de construção [10]. No mesmo estudo [10] as massas
volúmicas no betão em estado endurecido apresentam uma pequena perda de peso com o
aumento da incorporação dos agregados reciclados. Esta perda pode ser explicada pelos
baixos valores de massa volúmica que os agregados reciclados apresentaram, quando
comparados com os valores dos agregados naturais.
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Apesar de menos estudada, a inclusão de agregados finos reciclados no betão, segundo
Evangelista e Brito [11], não afecta significativamente a resistência à compressão, pelo
menos quando a taxa substituição de agregados finos não ultrapassa os 30%. No entanto, estes
resultados foram obtidos com agregados finos produzidos em laboratório, com granulometria
e britagem controladas, sendo de esperar que os agregados finos reciclados obtidos de forma
convencional tenham mais impurezas que reduzam o desempenho do betão. É precisamente
esta incerteza na forma de obtenção uma das principais razões pela qual a utilização de
agregados finos reciclados é geralmente vetada nos documentos normativos existentes. A
utilização de betão pré-fabricado para produção de agregados finos reciclados, com cuidadosa
extracção dos mesmos evitaria a presença de impurezas prejudiciais [11].
Os estudos de Cabral [12] revelam que o uso dos agregados reciclados na produção de BAC
parece promitente, pois a elevada quantidade de finos presentes nos agregados reciclados
pode ajudar na resistência à segregação. Porém, a elevada absorção dos agregados reciclados
é um obstáculo, uma vez que estes podem absorver a água da mistura, modificando as
propriedades do BAC [12]. Gómez-Soberón, mediu as absorções de água dos agregados finos e
agregados reciclados de betão e confirmou que a absorção dos agregados finos reciclados de
betão é maior do que a dos grossos, e ambas são maiores que a dos naturais [13].

4. DESCRIÇÃO DO PROGRAMA EXPERIMENTAL
4.1 Caracterização dos materiais utilizados
Os materiais utilizados no presente estudo foram subdivididos nos seguintes grupos: ligante,
adição, adjuvante, agregados e água. O ligante utilizado foi o cimento Portland (CEM I 42,5R),
com massa volúmica de 3140 kg/m3. Foram utilizadas duas adições, uma do tipo I (quase
inerte) constituída por fíler calcário, com massa volúmica de 2720 kg/m3 e a outra do tipo II
(pozolânica ou hidráulica latente) constituída por cinzas volantes, com massa volúmica de
2380 kg/m3. O adjuvante seleccionado foi um superplastificante de última geração, com a
designação comercial de Sika® ViscoCrete® 3005. Este adjuvante apresenta-se sob a forma
líquida, de cor levemente amarelada e uma densidade de aproximadamente 1,05. Tendo em
conta a especificidade do estudo da composição dos BAC, a selecção dos agregados dividiu-se
em dois grupos: os agregados finos naturais e os agregados finos reciclados.
A escolha dos agregados finos naturais, recaiu sobre uma areia natural rolada de grão fino
designada neste trabalho de Areia 0/2 e uma areia natural rolada de grão intermédio
proveniente de Abrantes, designada neste trabalho de Areia 0/4. A Areia 0/2 apresentou uma
massa volúmica de 2600 kg/m3 e um módulo de finura de 2,104, enquanto a Areia 0/4
apresentou uma massa volúmica de 2630 kg/m3 e um módulo de finura de 3,035.
Os agregados finos reciclados (Areia Reciclada) foram obtidos a partir da britagem de
provetes de betão. Estes encontravam-se armazenados no Laboratório de Tecnologia e Ensaios
Mecânicos do DECA da UBI. A dimensão destes agregados é inferior a 5 mm. No presente
estudo serão designados como Areias Recicladas. A selecção destes agregados reciclados
resultou na sequência de estudos já realizados na UBI, em 2010, por Rangel [10]. Nesse
estudo, Rangel avaliou a utilização da fracção mais grossa (dimensão superior a 5 mm)
resultante da britagem de betões para avaliar o impacto da adição de agregados grossos
reciclados no BAC. No presente trabalho pretendeu-se avaliar o impacto da introdução da
parcela reciclada mais fina que sobrou, nomeadamente os agregados finos, que incluem
também uma parcela significativa de materiais finos. Optou-se por utilizar directamente essas
areias não se tendo efectuado a separação dos finos.
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4.2 Misturas binárias e ternárias
Ao longo do presente trabalho experimental foram usadas duas séries de argamassas,
denominadas de Série 1 e Série 2.
A Série 1 incluiu um total de 11 argamassas com a mesma associação binária de materiais
finos, incorporando o cimento Portland CEM I 42,5R (40%) e fíler calcário (60%). Na Série 1, a
primeira argamassa apenas inclui agregados finos naturais e serviu de referência para
comparação com as restantes argamassas, da mesma Série que incorporam percentagens
sucessivamente crescentes de agregados finos reciclados em substituição dos agregados finos
naturais, em incrementos de 5%, até um limite de 50%.
A Série 2 incluiu um total de 6 argamassas com a mesma associação ternária de materiais
finos, incorporando o cimento Portland CEM I 42,5R (40%), as cinzas volantes (10%) e o fíler
calcário (50%). Também nesta Série, a primeira argamassa apenas inclui agregados finos
naturais e serviu de referência para comparação com as restantes argamassas da mesma Série
que incorporam percentagens sucessivamente crescentes de agregados finos reciclados em
substituição dos agregados finos naturais, em incrementos de 10%, até um limite de 50%.
Note-se que as misturas foram classificadas de “binárias” quando associavam um cimento com
uma adição mineral e de “ternárias” quando associavam um cimento com duas adições
minerais. Os pressupostos e a justificação das opções realizadas no presente estudo, bem
como a formulação das argamassas de cada série analisada são a seguir descritas para as
argamassas com os dois tipos de associações de materiais finos.
O principal objectivo do presente estudo consistiu em avaliar o impacto da introdução de
percentagens sucessivamente crescentes de agregados finos reciclados nas argamassas, em
substituição parcial dos agregados finos naturais até um limite de 50% de substituição. Para
isso foi produzida uma argamassa de referência apenas com agregados finos naturais para
servir de base de comparação, com uma resistência média à compressão de 55 MPa e
incorporando uma associação binária de materiais finos cujo volume absoluto total incluía 40%
de cimento Portland CEM I 42,5R e 60% de fíler calcário. Obteve-se assim uma mistura binária
de referência e uma primeira série de argamassas (Série 1). Nesta série, os agregados finos da
argamassa de referência foram substituídos em percentagens crescentes de 5% até aos 50%,
dando origem a 10 argamassas para além da de referência. Importa referir que a curva
granulométrica real da mistura de agregados finos se manteve constante em todas as
argamassas desta série.
Por opção, no presente trabalho experimental decidiu-se utilizar directamente os agregados
finos reciclados sem exclusão da parcela de materiais finos neles presente. Após imersão dos
agregados finos reciclados em água verificou-se que este apresentava elevado teor de
hidróxido de cálcio. Esta constatação levou a que se formulasse a hipótese de se efectuar
uma segunda série de argamassas que incorporasse na mistura de matérias finos uma pozolana
artificial de forma a conter e/ou beneficiar da presença deste hidróxido de cálcio. Nesse
pressuposto, efectuou-se uma reformulação da mistura binária de referência da primeira
série, reduzindo a percentagem de fíler calcário de 60% para 50% e incorporando 10% de
cinzas volantes. Obteve-se assim uma mistura ternária de referência e uma segunda série de
argamassas (Série 2). Nesta nova série, os agregados finos da argamassa de referência foram
substituídos em percentagens crescentes de 10% até aos 50%, dando origem a 5 argamassas
para além da de referência. Importa referir que a curva granulométrica real da mistura de
agregados finos se manteve constante em todas as argamassas desta série.
Após a caracterização dos materiais a utilizar e definição completa das diferentes misturas
binárias e ternárias a produzir, deu-se início ao estudo em argamassas. Esse estudo iniciou-se
com a definição do procedimento de cálculo das dosagens dos diferentes componentes da
argamassa a partir dos parâmetros definidos nas fases precedentes e a adequação da folha de
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cálculo Excel proposta por Nepomuceno [2],
[ ], de modo a incluir 3 agregados finos e contabilizar
automaticamente as correcções resultantes do teor em água superficial das areias, uma vez
que era intenção utilizar os agregados saturados de água. Seguiu-se
Seguiu se a produção e ensaio das
argamassas no estado fresco e concomitantemente o acerto experimental das dosagens de
água e de superplastificante necessários à obtenção das propriedades reológicas adequadas
da argamassa conducentes à obtenção de betões auto-compactáveis.
auto compactáveis. Para as argamassas que
apresentaram as propriedades reológicas adequadas foram moldados provetes para o ensaio à
compressão aos 28 dias de idade.
idade. As várias fases deste processo são descritas nos itens
seguintes.

4.3 Ensaios em argamassas no estado fresco
A medição dos parâmetros reológicos efectuadas ao longo deste trabalho tiveram como base o
método de Nepomuceno [2, 3, 4],
4] logo impunha-se a necessidade de utilizar os mesmos
equipamentos propostos por este autor. Foram realizados dois ensaios
nsaios das argamassas no
estado fresco: o ensaio de espalhamento e o ensaio de fluidez (funil-V).

4.4 Ensaios em argamassas no estado endurecido
Quando as argamassas cumpriam os requisitos impostos para os parâmetros reológicos
medidos pelos ensaios de espalhamento e de fluidez, procedeu-se
procedeu se à sua amostragem para
avaliação da resistência à compressão. Para esse efeito foram utilizados moldes prismáticos
prismát
de 40x40x160 mm3 de aresta.

Aplicação de óleo descofrante
Argamassa foi vertida e a superfície alisada com uma colher de pedreiro

Provetes moldados permaneceram no interior do laboratório durante 24
horas e foram identificados

Provetes foram descofrados e colocados em câmara de cura onde
permaneceram à temperatura de 20
20±2ºC
2ºC e humidade relativa de
aproximadamente 90%
Aos 28 dias as amostras foram retiradas da câmara e cada um dos
provetes prismáticos foi pesado
Divisão dos provetes em duas metades e polimento das superfícies de
forma a eliminar as irregularidades

Ensaios à compressão

Figura 1 – Fases do ensaio das argamassas no estado endurecido
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5. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
5.1 Análise comparativa entre as misturas binárias e ternárias
A Figura 2 apresenta uma comparação entre as misturas binárias (Série 1) e as misturas
ternárias (Série 2) relativamente à variação da dosagem de água de amassadura com o
aumento da percentagem de incorporação de agregado reciclado. A Figura 3 faz uma
comparação similar, relativamente à dosagem de superplastificante.
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Figura 2 – Comparação da dosagem de água por metro cúbico
5,00

Misturas binárias

4,50

Misturas ternárias

4,00
3,49

3,47

Sp [litros/m3]

3,50

3,16

3,06

3,49
3,10

3,54

3,49
3,09

3,09

3,54
3,11

3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
Ref

10%

20%

30%

40%

50%

Substituição de Areia Reciclada [%]

Figura 3 – Comparação da dosagem de superplastificante por metro cúbico
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Na Figura 2 é possível observar-se que nas misturas binárias se registou um comportamento
inverso ao das misturas ternárias relativamente à dosagem de água de amassadura. Enquanto
nas misturas binárias a dosagem de água de amassadura aumenta com a percentagem de
incorporação de agregados reciclados, nas misturas ternárias ocorre o inverso, pelo menos até
à percentagem de 40% de substituição. Na Figura 3 é possível constatar que a dosagem de
superplastificante foi sempre superior nas misturas ternárias comparativamente às misturas
binárias. Contudo, em termos globais as dosagens em ambos os casos são relativamente
próximas.
A Figura 4 faz uma comparação entre as misturas binárias (Série 1) e as misturas ternárias
(Série 2) relativamente à variação da resistência à compressão das argamassas aos 28 dias
com o aumento da percentagem de incorporação de agregado reciclado.
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Figura 4 – Comparação da resistência à compressão entre misturas binária e ternária

A Figura 4 mostra um decréscimo da resistência à compressão das argamassas aos 28 dias de
idade com o aumento da percentagem de incorporação de agregados reciclados. Este
decréscimo ocorre independentemente de se tratar de argamassas com associações binárias
ou ternárias. Os resultados evidenciam ainda um pequeno benefício em termos de resistência
à compressão nas misturas ternárias, comparativamente com as misturas binárias, pelo menos
até percentagens de incorporação de agregados reciclados de 20%.
Os resultados obtidos na presente investigação estão de acordo com os estudos realizados por
Vasconcelos e Cabral [14], que demonstram que o BAC com agregados reciclados apresenta
um comportamento similar nos ensaios no estado fresco, porém no estado endurecido
observa-se uma redução na resistência à compressão. Isto deve-se possivelmente à menor
resistência mecânica do próprio agregado reciclado, além da sua alta porosidade e alta
absorção de água. Também o estudo de Rangel [10] corrobora estes resultados, ao mencionar
que o BAC com agregados grossos reciclados (BRC40) na resistência à compressão sofre um
pequeno decréscimo da resistência.
A Figura 5 faz uma comparação entre as misturas binárias (Série 1) e as misturas ternárias
(Série 2) relativamente à variação da massa volúmica das argamassas no estado endurecido
com o aumento da percentagem de incorporação de agregado reciclado.
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Figura 5 – Comparação da massa volúmica obtida nas misturas binárias e ternárias

Ainda que não seja muito evidente, é possível observar-se na Figura 5, em termos médios,
uma ligeira redução do valor da massa volúmica das argamassas com associações binárias e
ternárias de materiais finos à medida que a percentagem de incorporação de Areia Reciclada
aumenta. Verifica-se também que as argamassas com associações ternárias apresentaram
quase sempre valores inferiores da massa volúmica em comparação com as argamassas com
associações binárias e com a mesma percentagem de substituição da areia natural por areia
reciclada. Este resultado era previsível, porquanto a cinza volante apresenta menor massa
volúmica que o fíler calcário.

6. CONCLUSÕES
A metodologia utilizada teve como principal objectivo proporcionar uma análise das
alterações nas propriedades das argamassas adequadas à produção de BAC em consequência
da incorporação de agregados finos reciclados em quantidades sucessivamente crescentes. As
principais propriedades avaliadas foram a resistência à compressão, a massa volúmica e as
alterações nas dosagens de água e superplastificante para obtenção das mesmas propriedades
reológicas, avaliadas directamente pelos ensaios de espalhamento e de fluidez. A análise foi
efectuada com uma associação binária de materiais finos (cimento Portland CEM I 42,5R e
fíler calcário) e outra com associação ternária de materiais finos (cimento Portland CEM I
42,5R, fíler calcário e cinzas volantes). O objectivo da segunda série foi tirar partido de uma
eventual actividade pozolânica do hidróxido de cálcio presente em grande quantidade na
Areia Reciclada. Dos resultados obtidos, destaca-se as seguintes conclusões:
a) A resistência à compressão das argamassas aos 28 dias de idade decresce com o aumento
da percentagem de incorporação de agregados finos reciclados, independentemente de se
tratar de argamassas com associações binárias ou ternárias;
b) A massa volúmica das argamassas no estado endurecido diminui ligeiramente com o
aumento da percentagem de incorporação de agregados finos reciclados, independentemente
de se tratar de argamassas com associações binárias ou ternárias. Este facto era previsível,
visto que os agregados finos reciclados apresentam um valor da massa volúmica inferior
comparativamente com os agregados finos naturais, devido à maior porosidade e menor
densidade da pasta cimentícea;
c) Nas misturas binárias a dosagem de água de amassadura aumenta com a percentagem de
incorporação de agregados reciclados, enquanto nas misturas ternárias ocorre o inverso, pelo
menos até à percentagem de 40% de incorporação de agregados reciclados;
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d) As dosagens de superplastificante, necessárias à obtenção das propriedades reológicas
adequadas, ainda que relativamente próximas entre si, foram sempre superior nas misturas
ternárias comparativamente às misturas binárias, mesmo comparando apenas as misturas de
referência, e isto pode indiciar que uma parte desse superplastificante foi adsorvido na
superfície das partículas de cinzas volantes;
e) Pode-se concluir que as argamassas com incorporação de agregados finos reciclados
constituem um material viável e com uma boa potencialidade de utilização na indústria da
construção, desde que sejam ponderados os ajustes necessários ao seu desempenho.
Para finalizar, importa salientar que as conclusões apresentadas resultam directamente da
discussão relativa ao estudo de argamassas e devem ser interpretadas à luz da metodologia
adoptada neste trabalho. Deverão ser considerados também os tipos e dimensões dos
equipamentos, os procedimentos de amassadura das argamassas e os procedimentos de
ensaio.
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Resumen
En este trabajo se pretende hacer la resolución de problemas no lineales con restricciones a través de la utilización
del algoritmo DIRECT (4) y de una función Langrangeana aumentada. DIRECT es un método deterministico de
optimización global.
Ha sido hecha una extensión de DIRECT para resolver problemas con restricciones de tipo igualdad y desigualdad, a
través de la utilización de métodos de penalización basados en la función Langrangeana aumentada, teniendo como
base los métodos de los multiplicadores (1).
La idea central es resolver el problema de optimización con restricciones a través de la resolución de una sucesión de
sub-problemas más simples, esos problemas apenas con restricciones de límites simples, que serán resueltos por
DIRECT.
Por último, para evaluar el desempeño del método, fue aplicado el método en un conjunto de problemas bien
conocidos de optimización global y comparado con otras estrategias.
Key Words: Función Lagrangeana aumentada, optimización global, DIRECT, funciones Lipschitz

Introducción
Matemáticamente la optimización consiste en la minimización o maximización de una función
objetivo en que las variables de decisión deben de respetar un cierto número de
restricciones.
En ciertas aplicaciones, la resolución de problemas de optimización no lineal a través de
métodos que encuentran el óptimo local puede ser suficiente, sin embargo, en otras
situaciones existe la necesidad de encontrar el mejor de los óptimos locales. De este modo,
varios investigadores pertenecientes a áreas como Matemática Aplicada, Investigación
Operacional, Ingeniería Industrial y Ciencias de Informática, comenzaron a estudiar la
optimización global.
Hay dos clases de métodos de optimización global: los métodos estocásticos y los métodos
determinísticos.
Los métodos estocásticos, generalmente, trabajan con un conjunto de puntos generados
aleatoriamente y son generalmente dispendiosos en términos de tiempo de ejecución.
Además, no hay garantía teórica de convergencia para soluciones globales, porque
generalmente las soluciones quedan presas en óptimos locales.
Los métodos determinísticos son atractivos visto que no son tan dispendiosos en términos de
exigencias computacionales y convergen, con garantía teórica, en un número finito de
iteraciones para una solución global (6).
DIRECT es un método determinístico que fue inicialmente creado para resolver problemas
difíciles de optimización global con restricciones de tipo límites simples (4, 5). DIRECT inicia
el proceso iterativo dividiendo el espacio de busca en hiper-rectángulos, a través de criterios
de decisión (tamaño y valor de la función objetivo en el centro) bien definidos.
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En este trabajo se pretende extender la aplicación de DIRECT a problemas de optimización
con restricciones de tipo igualdad y desigualdad.
Uno de los procedimientos más comunes para tratar restricciones no lineales se basa en la
utilización de funciones de penalidad. El problema con restricciones es transformado en un
problema sin restricciones adicionando un término de penalidad a la función objetivo. El
término de penalidad incorpora las restricciones de igualdad y desigualdad, además del
parámetro de penalidad. El método de penalidad envuelve la resolución de una secuencia de
sub-problemas sin restricciones (función de penalidad), para una sucesión de valores del
parámetro de penalidad (1, 2).
No obstante, un caso particular de una función de penalidad es la función Lagrangeana
aumentada. La utilización de la función Lagrangeana aumentada en un método de penalidad
tiene como objetivo exceder el problema de mal condicionamiento de los sub-problemas sin
restricciones, a través del vector de los multiplicadores de Lagrange. El éxito y la eficiencia
de los métodos de penalización basados en la función Lagrangeana aumentada, teniendo
como base los métodos de los multiplicadores, depende de la precisión con que el vector de
los multiplicadores es estimado (1).
Así, la idea central es resolver el problema de optimización con restricciones a través de la
resolución de una sucesión de sub-problemas más simples sólo con restricciones de limites
simples, basados en una función Langrangeana aumentada (1). La resolución de los subproblemas será hecha por el algoritmo DIRECT (5). El método va a ser implementado en el
lenguaje de programación Matlab (9) y testado en un conjunto de problemas conocidos
académicamente (8).

Método de la Lagrangeana aumentada
En este trabajo se va a resolver problemas no lineales con restricciones a través del método
de la función Lagrangeana aumentada, que puede ser considerado como un caso particular de
una técnica de penalidad. Los problemas a considerar en este trabajo son del tipo siguiente:
min f ( x )
s.a hi (x ) = 0 para i = 1,K, p
g j (x ) ≤ 0 para j = 1,K, m

lb ≤ x ≤ ub
en que : ℝ → ℝ es la función objetivo a optimizar, ℎ: ℝ → ℝ es el conjunto de
restricciones de igualdad y : ℝ → ℝ es el conjunto de m restricciones de desigualdad.
Téngase en cuenta, que por lo menos una de estas funciones es no lineal.  son las variables
de decisión de dimensión  que están limitadas entre un límite inferior () y un límite
superior ().
Este problema va a ser transformado en un problema con restricciones de sólo límites simples
(de más fácil resolución), adicionando un término de penalidad a la función objetivo. El
término de penalidad es tanto mayor cuanto más alejado está de la región admisible y es nulo
si el punto estuviera en la región admisible. La función de penalidad a usar puede ser escrita
por la siguiente función.

Lµ (x, λ , δ ) = f (x ) +

p

µ

i =1

2

∑λi hi ( x) +

p

∑
i =1

hi ( x )2 +

1
2µ

∑{(max(0,δ j + µg j ( x))2− δ j 2 )}
m

j =1

en que μ es el parámetro de penalidad,  es el vector de los multiplicadores de Lagrange
asociados a las restricciones de igualdad y  es el vector de los multiplicadores de Lagrange
asociados a las restricciones de desigualdad.
El método basado en la Lagrangeana aumentada envuelve la resolución de una secuencia de
sub-problemas con límites simples en las variables, para una sucesión de valores del
parámetro de penalidad  (1, 7). Así, el sub-problema a ser resuelto en cada iteración del
método es el siguiente:
min   ,   ,    !
s. a  ≤  ≤ 
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Las soluciones de la secuencia de sub-problemas convergirán hacia la solución del problema
original con restricciones, ya que la función Lagrangeana aumentada incluye un término que
asegura la admisibilidad en el límite (1, 2, 6).
Una de las formas de desarrollar el método de la Langrangeana aumentada es tener como
base el método de los multiplicadores (1), el cual podemos simplificar de la siguiente forma.
En el proceso de iteraciones tenemos:
• La sucesiones &  ' y &   ' deben de ser limitadas (( es el índice de iteración)

La sucesión de valores &   ' del parámetro de penalidad debe satisfacer
0 <    ≤   +, , para todo el ( y    → ∞.
Ahora declaramos formalmente el algoritmo genérico del método de la Lagrangeana
aumentada.
•

Algoritmo del método de la Lagrangeana aumentada
1: dados  , , (1), (1),  (1), ., ( ← 1, 1 , > 0, 1 *>0 (≈ 0), max , (max
,

2: calcular viol

?

= ∑8>,7ℎ8  , !7 + ∑=
;>, max :0,
@

3: mientras ((viol
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Método DIRECT
DIRECT, del Inglés ‘‘DIviding RECTangles’’, es un método determinístico de optimización
global. El algoritmo fue diseñado principalmente para superar algunos de los problemas
encontrados en la Optimización Lipschitziana (4, 5, 6). Se pretende resolver el problema
minD∈F 
en que : ℝ → ℝ y Ω = H ∈ ℝ :  ≤  ≤ I y  es Lipschitz continua en Ω.
El algoritmo del método DIRECT comienza la optimización mediante la transformación del
dominio del problema en la unidad “hiper-cubo”. Es decir:
Ω = H ∈ ℝ : 0 ≤  ≤ 1I
El algoritmo funciona en este espacio normalizado, en referencia al espacio original sólo
cuando hacemos referencia (llamadas) a funciones. El centro de este espacio es J, , y
comenzamos hallando J, .
El paso siguiente es dividir este hiper-cubo. Hacemos esto mediante la evaluación de la
función en el punto J, ± L8 , para M = 1, ⋯ , , donde  es un tercio del lado de mayor longitud
del hiper-cubo, y L8 es el vector M unitario (es decir, un vector con un 1 en la posición M y
ceros en las demás posiciones) (4, 5).
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El algoritmo DIRECT opta por dejar los mejores valores de la función en el espacio más
grande; por lo tanto, define:
wi = min( f (c1 + δ ei ), f ( c1 − δ ei )), 1 ≤ i ≤ n
La dimensión con el menor O8 se divide en tres partes, de modo que J, ± L8 son los centros
del nuevos “hiper-rectángulos”. Este patrón se repite para todas las dimensiones "centro
hiper-rectángulo", eligiendo la nueva dimensión mediante la determinación de O8
inmediatamente inferior.
El algoritmo ahora comienza su ciclo de identificar los hiper-rectángulos potencialmente
óptimos, dividiendo estos rectángulos adecuadamente, y tomando muestras de sus centros.
Identificar hiper-rectángulos potencialmente óptimos
En cada iteración DIRECT realiza búsquedas a nivel local y global dividiendo todos los hiperrectángulos que cumplen los criterios de la siguiente definición.
Sea 1 > 0 una constante positiva y min sea el mejor valor de la función. La definición de
hiper-rectángulo potencialmente óptimo se debió a un trabajo de Jones (6) que dice que un
hiper-rectángulo P se dice que es potencialmente óptimo si existe alguna k > 0 tal que:
f (c j ) − kd j ≤ f (ci ) − kd i , ∀i

f (c j ) − kd j ≤ f min − ε f min
En esta definición J; es el centro del hiper-rectángulo P, y Q; es una medida de este hiperrectángulo. Jones et al (6) optó por utilizar la distancia desde J; a sus vértices como medida.
El parámetro 1 se utiliza para que J; ! sea superior a nuestra mejor solución actual por una
cantidad no trivial. En los datos experimentales (5) se ha demostrado que la condición de
1 × 10ST ≤ 1 ≤ 1 × 10SU para el valor, tiene un insignificante efecto en los cálculos. Un buen
valor de 1 es 1 × 10SV . Este parámetro es uno de los argumentos opcionales que controla el
proceso de optimización (options.et) o también llamado factor Jones.
Podemos hacer algunas observaciones de esta definición:
• Si el hiper-rectángulo es potencialmente óptimo, entonces J8  ≤ J; ! para todos los
hiper-rectángulos que son del mismo tamaño que M (es decir, Q8 = Q; ).
Si Q8 ≥ Q; para todos los ( hiper-rectángulos, y J8  ≤ J; ! para todos los hiperrectángulos tales que Q8 = Q; , entonces el hiper-rectángulo i es potencialmente óptimo.
• Si Q8 ≤ Q para todos los ( hiper-rectángulos, y M es potencialmente óptimo, entonces
J8  = min .
En el ejemplo planteado en la Figura 1(a), sólo un rectángulo es potencialmente óptimo
durante la primera iteración. La región sombreada de la figura lo identifica. En general,
puede haber más de un rectángulo potencialmente óptimo encontrado durante una iteración.
Una vez que estos hiper-rectángulos potencialmente óptimos se han identificado, se completa
la iteración dividiéndolos (5).
•

División de hiper-rectángulos potencialmente óptimos
Una vez que un híper-rectángulo ha sido identificado como potencialmente óptimo, DIRECT
divide este hiper-rectángulo en pequeños hiper-rectángulos. Las divisiones están restringidas
a hacerlo solamente a lo largo del lado de mayor dimensión del hiper-rectángulo. Esta
restricción asegura que los rectángulos se reducirán en cada una de sus dimensiones.
Si el hiper-rectángulo es un hiper-cubo, las divisiones se llevará a cabo a lo largo de todas las
partes, como fue el caso de la etapa inicial (comenzando la división a lo largo de un lado
elegido al azar, puesto que ambos lados tiene la misma dimensión y después lo hace con el
rectángulo interior tomando como referencia el lado de mayor dimensión).
La jerarquía para dividir un rectángulo potencialmente óptimo M se determina mediante la
evaluación de la función en el punto J8 ± 8 L; , donde L; es el P vector unitario y 8 es un tercio
de la longitud del lado máximo de hiper-rectángulo M. La variable P toma en todas las
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dimensiones la longitud máxima para el hiper-rectángulo M. Como fue el caso en la fase de
inicialización, se define:
w j = min{ f (ci + δ i e j ), f (ci − δ i e j )}, j ∈ I
En esta definición, X es el conjunto de todas las dimensiones de la longitud máxima de hiperrectángulo M. Nuestra primera división se hace en la dimensión con la menor O8 . DIRECT divide
el hiper-rectángulo en 3 hiper-rectángulos a lo largo de dimensión P, de modo que J8 , J8 + L; ,
y J8 − L; son los centros de los nuevos hiper-rectángulos, y son más pequeños. Este proceso
se realiza de nuevo en la dimensión de los más pequeños O; en el nuevo hiper-rectángulo que
tiene J8 centro, y se repite en todas las dimensiones en X (5).
La Figura 1 muestra varias iteraciones del algoritmo DIRECT. Cada fila representa una nueva
iteración. La transición de la primera columna a la segunda representa el proceso de
identificación del hiper-rectángulo potencialmente óptimo. Los rectángulos sombreados en la
columna 2 son hiper-rectángulos potencialmente óptimos ya identificados por DIRECT. La
tercera columna muestra el dominio después de que estos rectángulos potencialmente
óptimos se han dividido.

Figura1 - Ejemplo de varias iteraciones del DIRECT.

Experiencias computacionales
En esta sección se presentan las experiencias computacionales realizadas.
Fue seleccionada dentro de la colección de problemas g (8) algunos de ellos para mostrar más
detalladamente, abarcando así las diferentes posibilidades de problemas con restricciones. A
continuación presentamos una lista de problemas g cuyas dimensiones varían entre 2 y 10, así
como el tipo de problema y el número de restricciones de igualdad y desigualdad.
Tabla 1 problemas de la colección g

Nombre
g04
g05
g06
g07
g09
g11
g12
g15

Tipo de
problema
Cuadrático
Cúbico
Cúbico
Cuadrático
Polinomial
Cuadrático
Cuadrático
Cuadrático

Número de
variables
5
4
2
10
7
2
3
3

Nº Restricciones
desigualdad
6
2
2
8
4
0
1
0

Nº Restricciones
igualdad
0
3
0
0
0
1
0
2
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La resolución de los problemas lo haremos a través de MatLab (9), siendo necesario crear una
serie de archivos en los cuales desarrollaremos todo el método de la Lagrangeana aumentada,
para, de esta manera, poder resolver los sub-problemas generados con el algoritmo DIRECT.
Los valores usados en el método de Lagrangeana aumentada han sido los siguientes:
• Valores iniciales de los vectores de los multiplicadoes de Lagrange: , = 0 e  , = 0;
•

Valores asociados al parámetro de penalidad:  , = 1, . = 2 e 1 , = 1;

•

Tolerancias de parada: 1 ∗ = 1 × 10S\ , max = 1 × 10,] , (max = 100

Relativamente a los parámetros usados dentro del método DIRECT, se destacan:
•

El máximo de cálculos de la función permitidos en DIRECT fue de 10000

•

El máximo de iteraciones permitidas en DIRECT fue de 1000

Experiencias con el problema g05
Para demonstrar cómo fue implementado el método de la Lagrangeana aumentada,
tomaremos como ejemplo un problema con restricciones tanto de igualdad como desigualdad
que es el problema g05 (8).
El problema g05 es definido de la siguiente forma:

min f ( x ) = 3x1 + 0.000001x13 + 2 x 2 + (0.00002 / 3) x 23
s. a h1 ( x ) = 1000sin(− x3 − 0.25) + 1000sin(− x4 − 0.25) + 894.8 − x1

h2 ( x) = 1000sin(x3 − 0.25) + 1000sin(x3 − x4 − 0.25) + 894.8 − x2
h3 ( x) = 1000sin(x4 − 0.25) + 1000sin(x4 − x3 − 0.25) + 1294.8
g 4 ( x ) = − x4 + x3 − 0.55 ≤ 0
g5 ( x) = − x3 + x4 − 0.55 ≤ 0
0 ≤ x1 ≤ 1200
0 ≤ x2 ≤ 1200
−0.55 ≤ x3 ≤ 0.55
−0.55 ≤ x4 ≤ 0.55
La función Lagrangeana aumentada del problema g05 puede verse en la Figura 2 y la
definición de las restricciones en la Figura 3.

Figura 2 - Archivo de la función Lagrangeana aumentada de g05.
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Figura 3 - Archivo de las restricciones del problema g05.

La script de ejecución del programa para resolver g05 es el siguiente:
%definicion del problema
n=4;
m=3;
p=2;
j=(1:m);
s=(1:p);
i=(1:n);
x(i)=0.1;
bounds=[0 1200;0 1200;-0.55 0.55; -0.55 0.55];
it=1;
fun_evals=0;
total_it=0;
l(j)=0;
d(s)=0;
u=1;
[desig,ig]=rest_g05(x);
viol=sum(abs(ig))+sum(max(0,desig));
%valores del algoritmo
max_u=1e10;
eta_ast=1e-8;
eta_k=1;
it_max=100;
aumenta=2;
%opciones direct
options.maxevals = 1e4; options.maxits = 1e3; options.showits=0;
while (( viol > eta_ast && u < max_u) && it < it_max)
% CALLING DIRECT
Problem.f = call_FUN_direct(@(x) g05_lag(x,u,l,d));
[fval, x,hist] = Direct(Problem, bounds,options);
total_it=total_it+hist(length(hist),1);
fun_evals=fun_evals+hist(length(hist),2);
[desig,ig]=rest_g05(x);
viol=sum(abs(ig))+sum(max(0,desig));
%UPDATE MULTIPLIERS
l(j)=l(j)+u.*ig(j);
d(s)=max(0,d(s)+u.*desig(s));
% UPDATE PENALTY PARAMETER
if viol>eta_k
u=aumenta*u;
end
eta_k=0.1*eta_k;
it=it+1;
end
fval, it, total_it, fun_evals, viol
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Aplicando el método de la Lagrangeana aumentada obtuvimos los siguientes resultados
cuando ejecutamos el método DIRECT en la resolución de los sub-problemas:
• Valor final de la función encontrado (mínimo) min =5126.62
• Número de iteraciones realizadas del método de la Lagrangeana aumentada 34
• Valor de la violación final obtenida 1.1040 e-6
• Número total de cálculos de la función 341758
• Número total de iteraciones realizadas 5225 (suma de todas las iteraciones de DIRECT)
Como vemos el valor obtenido en el final de ejecución corresponde a una buena aproximación
a la solución, visto que la solución óptima conocida del problema g05 es de
 ∗ = 5126.49671400.
Resultados para la colección g
Dentro de este apartado tenemos los resultados de los problemas g, además de realizar una
serie de variaciones dentro de las tolerancias, opciones, valor inicial y de actualización del
parámetro de penalidad, variación del valor de comienzo en los multiplicadores
pertenecientes a la función Lagrangeana aumentada, etc
Dentro de las experiencias realizadas en los problemas con restricciones se ofrece una
comparativa de aplicación del método de la Lagrangeana aumentada con el algoritmo DIRECT
asi cómo también el comando Fmincon de MatLab (9) para resolver los sub-problemas.
Fmincon es un comando de MatLab perteneciente al toolbox de optimización y el cual utiliza
diferentes algoritmos como métodos de resolución (9). Fmincon es el comando que vamos a
utilizar para la resolución de los sub-problemas generados en el método de la Lagrangeana
aumentada además de utilizar también DIRECT. La principal diferencia entre los dos
algoritmos es que DIRECT es un método de optimización global y Fmincon es un método de
optimización local. Por eso, Fmincon necesita de un punto inicial para comenzar a
optimización. Después de algunas experiencias se llegó al siguiente valor:  , = 0.1. Es de
notar que, en cada iteración del método de la Lagrangeana aumentada, el valor   +, que se
va es el punto inicial para la iteración siguiente.
En la Tabla 2 se pueden ver los resultados de los problemas g, obtenidos con la función
Lagrangeana aumentada. Los valores de entrada de la tabla son los siguientes: f ∗ es el valor
óptimo global conocido de la función; Solver es el nombre del método de resolución utilizado
en la minimización de los sub-problemas; fmin es el resultado al que llegan nuestros algoritmos
de prueba; Viol es el valor final calculado de la violación en nuestro problema; It_penal es el
número de iteraciones ejecutadas del método de la Lagrangeana aumentada; It_total es el
número de iteraciones totales llevadas a cabo en el proceso; y Total fun_evals es el número
de cálculos totales de la función hasta llegar a la solución.
Tabla 2 Resultados obtenidos con el método de la Lagrangeana aumentada
Prob

d∗

g04

-30665.53867

g05

5126.496714

g06

-6961.813875

g07

24.30620907

g09

680.6300574

g11

0.7499

g12

-1

g15

961.7150223

Solver

min

Viol

It_penal

It_total

DIRECT
Fmincon
DIRECT
Fmincon
DIRECT
Fmincon
DIRECT
Fmincon
DIRECT
Fmincon
DIRECT
Fmincon
DIRECT
Fmincon
DIRECT
Fmincon

-30663.71
-30665.54
5126.62
5395.64
-6882.98
-6940.51
25.1598
24.3062
682.943
679.842
0.75
0.75
-1
-0.97803
963.3991
961.8582

0
0
1.104e-6
2.381e-4
0
5.7507e-5
0
0
0
0
3.330e-16
1.4312e-8
0
0
6.1026e-7
7.0681e-7

16
23
34
37
21
34
3
10
2
2
23
42
1
9
35
40

1387
56
5225
70
4746
71
281
150
275
52
4653
41
27
33
7198
76

Total
fun_evals
165140
474
341758
1767
210563
1470
30251
2659
20158
554
230731
914
10365
175
351089
1568
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Se puede concluir que en general los resultados obtenidos con en el método de la Lagrageana
aumentada cuando es aplicado en DIRECT para resolver los sub-problemas son mucho más
próximos a la solución óptima conocida. Cabe destacar que para el problema g05, que
contiene restricciones de igualdad y de desigualdad, el método presenta mejores resultados
que con Fmincon. Es de notar que Fmincon no fue desenvuelto para calcular óptimos globales,
es un método de optimización local. Pero a veces puede conseguirlo, como en este caso, si
manejamos los valores de aproximación inicial.
También podemos concluir que, para algunos de los problemas (g05, g06 y g11) se debería
aumentar las tolerancias de parada de DIRECT, para ver si llegamos a mejores soluciones.
Además, pensamos que se pueden encontrar mejores resultados si se hiciese un análisis de
sensibilidad a ciertos valores iniciales usados, es decir a los valores de los multiplicadores y
también se pueden usar otros valores para el parámetro de penalidad, así cómo usar otras
formas (y otros valores) de actualización.

Conclusiones
El objetivo de este trabajo fue extender el algoritmo DIRECT para resolver problemas de
optimización no lineales con restricciones de igualdad y desigualdad. DIRECT es un algoritmo
de optimización derivado, que busca mínimos globales de una función de valor real en un
dominio determinado. Para eso fue utilizado el método de la Lagrangeana aumentada, que
transforma un problema con restricciones en un problema más simples con únicamente
límites simples en las variables, que son los sub-problemas a resolver en cada iteración. Cada
sub-problema es parametrizado por un parámetro de penalidad así como también por los
vectores de multiplicadores asociados a las restricciones de igualdad y desigualdad.
En este trabajo, se demuestra el método de la función Lagrangeana aumentada, en que los
sub-problemas se redefinen en cada iteración mediante un conjunto de parámetros que
incorpora la información obtenida en la búsqueda de la solución. La utilización del algoritmo
DIRECT para la minimización de los sub-problemas, muestra que este método es posible de
ser aplicado y consigue obtener buenos resultados.
Por eso, se ha utilizado directamente para apoyar este proyecto una comparación con la
participación de un algoritmo diferente de optimización (Fmincon) para un conjunto de
problemas. Hemos utilizado la capacidad de búsqueda global de DIRECT, y de Fmincon para
buscar en las regiones admisibles el mínimo global. Lo que nos lleva a comparar la solidez de
cada paquete en la optimización de nuestras funciones. Es de notar que Fmincon es un
método de optimización local, pero a veces puede conseguir obtener la solución global, a
través de la manipulación de los valores de la aproximación inicial.
Para mejorar las soluciones del algoritmo DIRECT, se necesita aumentar el número de
evaluaciones de la función muy rápidamente, además de los valores del algoritmo “aumenta”
y del parámetro de penalidad para disminuir el tiempo de búsqueda.
Los resultados numéricos obtenidos son bastante razonables. En DIRECT se muestra un buen
desempeño en comparación con el otro algoritmo.
Nuestro desafío es mejorar la eficiencia. Nuestros experimentos parecen indicar que aún hay
mucho que mejorar en la metodología Lagrangeana aumentada.
Pensamos en el futuro explorar más DIRECT y experimentar otras funciones de penalidad y
otras técnicas para resolver problemas con restricciones. Después, pretendemos evaluar el
desempeño del algoritmo en la resolución de la colección de problemas g (g01-g24).
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Abstract
The numerical approximation of nonstationary convection-diffusion equations is realized by a discretization method
based in space-time isoparametric finite elements, whose formalism can be found in (1). We are especially interested
in convection dominated problems. For this discretization we derive residual a posteriori error estimators which can
be used for the refinement of the mesh in adaptive finite element methods. The error estimates presented are
similar to those found in Verfürth in (2), presented for a different type of discretization. We obtain computable
lower and upper discretization error bounds.
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Abstract
In this paper, the mobile phone is presented as a different form to interact with the computer. Is presented the
gyroscope as a form to obtain the phone placement in the real world and therefore to analyze and use this data to
perform movements on a virtual environment running on a computer. The main characteristic of the proposed
framework is the establishment of the communications over a simple, fast and efficient protocol named Open Sound
Control. Examples are presented to show the effectiveness, as well as the experienced difficulties, of the framework
when applied to the specificities of a particular mobile device.
Keywords: Human-Computer Interfaces, Open Sound Control, Gyroscope, Mobile Devices.

1. Introduction
In the mobile device market, the smartphones penetration rate is growing year after year, in
2010 from the 1.6 billion mobile devices sold, 297 million were smartphones what makes a
growth of 72.1% over 2009 [1]. Smartphones’ computing capability is the key feature that
differentiates them from the current normal mobile phones in such a way that they are
sometimes referred as mobile computers. Their processors reach nowadays more than 1GHz
what makes them powerful enough to make anything we expect from a smart device, such as,
processing of high definition video and high resolution images, web browsing, 3D games and
complex calculations, among others. This evolution is also being accompanied and fostered by
the additional features typical of the current smartphones: the camera, the touchscreen, WiFi communications, etc. In the last years the smartphones began to incorporate
accelerometers as a mean to detect the G-forces suffered by the device [2]. Most recently
Apple enhanced its iPhone4 with a gyroscope measuring the orientation of the phone using
the angles made by rotating it [3].
In the console games world the controllers are changing from the traditional Game Pad to
wireless motion controllers such as Wii Remote and Playstation Move. Actually both
controllers have accelerometers and gyroscopes, so that their consoles are able to analyze
and translate the movements made with them [4]. Taking both evolutions into account, they
can be grouped in the same domain [3], since they have the same technology both of them
being able to render movements in a 3D space.
Mobile phone and smartphones are also called as personal phones because, differently from
the phone at home, the mobile phone is (almost) exclusively used by the owner and carried
with him. In short, maintaining the present trend, it is expected that in a near future all
mobile phones will be smart and therefore all users will have in their possession a device
capable of analyzing movement anywhere and anytime.
The gyroscope from the iPhone4 is already in use in multiple applications, but almost all are
running on the phone itself [5]. There are few applications that use the gyroscope to
manipulate other devices, an example is Air Mouse that is used to manipulate the mouse
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pointer of a computer and uses simple gestures to perform simple commands, such as, up,
down, right and left swipe [6]. There is also AIWI a more powerful tool to play games, today
it is able to play 15 flash games and 10 PC games [7], but again, it just uses movements to
perform commands, and not to simulate real movements, on other words, it uses a certain
movement made with the phone and translates it onto a keyboard key or sequence of key
strokes, and additionally, it just uses the accelerometer to detect this movements. In our
opinion this oversimplified discretization constraints the user-friendliness of the device and
limits its applicability to real time action games.
Unlike the former applications, in this paper it is presented a way to use the gyroscope on
rendering real movements on a 3D virtual environment. The data generated by the gyroscope
from the iPhone4 is recollected and sent to a personal computer. For establishing this
communication it is used the Open Sound Control (OSC) protocol that was created initially to
establish communication between devices that process sound, making it an accurate, flexible
and a fast protocol [8].
The remaining of this paper is divided into 3 sections: Section 2 explains the Open Sound
Control, its specifications and some implementations. Section 3 introduces the method used
to perform the arbitrary movement on the 3D space. Some examples of this real time
movement rendering using the gyroscope are presented in Section 4 to show its use and
performance. At last, Section 5 concludes the paper.

2. Open Sound Control
This protocol permits to transfer data from an OSC Client to an OSC Server over the same
wireless Wi-Fi network, Bluetooth or Ad-Hoc network. The OSC server will define the port
where the communication will proceed, while the OSC client need the IP of the machine that
host the OSC server and the port where the server is listening. The data send by the OSC
protocol are OSC packages that must be an OSC Message or OSC Bundle, in this paper it will
be used and described the OSC Messages.

A. OSC Messages
OSC Messages are divided in three types of information:
• The OSC Address Pattern, an OSC-string beginning with '/' (forward slash), on other words, a
name given to the OSC Message so it can be easily identified.
• The OSC Type Tag String, an OSC-string with the type of each OSC Argument on the exact
sequence, and with this, it gives the size of the OSC Arguments.
• The OSC Arguments is the sequence of arguments, each has the type defined on the OSC
Type Tag.
The standard types of arguments that can be listed on the OSC 1.1 Arguments are int32,
float32, string and OSC-blob, True, False, Null, Impulse and Time Tag; corresponding to the
OSC type tags i, f, s, b, T, F, N, I, t [9]. An example of an OSC Message is:
/DataSent iii 1 2 3

(1)

As shown in (1) the "/DataSent" represents the OSC Address Pattern, the "iii" are the OSC Type
Tag, giving the information that the following OSC Arguments will all be “i” (int32) and
1, 2 and 3 are the OSC Arguments.
Using the iPhone4 as an OSC Client, a Macintosh personal computer as the OSC Server and the
data generated by the Gyroscope a possible example of the OSC Message received on the
computer would be:
/gyroscope fff 0.123456 0.000001 0.654321
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(2)

In example (2) is shown the usability of the OSC Address Pattern, taking into account,
example (1), because several devices could be sending messages to the computer at the same
time, there is a need to know what is each Message, so that an algorithm can use them
correctly.

B. Control
The OSC-client that is running on the iPhone is being executed by the application Control that
is build on top of the PhoneGap project. PhoneGap is an HTML5 application platform that
allows the developer to create web technology applications and get access to APIs. Control in
particular allows users to define their interfaces via JSON files [11][12].
In this work the Control communication interface was set up to send OSC messages at a 100Hz
rate. We performed an extensive set of experiments, which assures that this upload speed is
more than enough to get an optimal visual performance in drawing a given moveable object
in the 3D environment.

3. Arbitrary Movement Description
To describe the motion carried by the mobile phone in the 3D space was used a matrix for
rotations about the origin [10]. The axes used by this matrix have to start from the origin of
the 3D space, therefore, to demonstrate the full capacity of rotation in three dimensional
space, the center of the object that simulates the iPhone was placed in the center of the 3D
space, so that both centers of space and the object are equal, which in turn causes all axes
starting at the origin of the 3D space.

Figure 1 – Phone Position

There are some considerations that need to be taken, as shown in Figure 1, the initial
position of the phone is face up alligned with the X axis. This is due to the fact that the
mobile phone in this position has the pitch and yaw angle values equal to zero. The roll in
turn is linitialized to zero when the gyroscope is invoked, regardless of its current position.
We chose to use the X axis as its initial position, and this requires also that we have to take
into account, when the Control application is started, that the device has to be pointed in the
perpendicular, towards the user, to the screen where it is being showed the virtual space.
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A. Gyroscope Coordinate System
When one talks about the gyroscope, the first thing that people think is about a mechanical
gyroscope, which consists of a wheel spinning very fast on an axis, this same axis is free to
rotate but maintains a fixed direction [13]. The iPhone4 uses an electronic version of a
vibrational gyroscope, called a MEMS gyroscope [14]. In [15] this type of gyroscope is
described in the following terms: “...In this type of gyro, the wheel is driven to vibrate about
its axis of symmetry, and rotation about either in-plane axis results in the wheel's tilting, a
change that can be detected with capacitive electrodes under the wheel”.
The results obtained by the rotations of a gyroscope are different from those obtained by the
rotation of an object that has its own axis. When one rotate an object a minimum of two
axes are changed, in relation to the three-dimensional space, unlike the gyroscope that by
rotating it, it behaves differently, it can be presented as a set of three wheels, i.e, when
giving the same rotation of the previous example, only one of its wheels is changed, making it
necessary to proceed with some calculations so that it is possible to draw the rotation of at
least two axis of the object with the values obtained from the angle change from the wheel
of the gyroscope.
The data generated by the gyroscope are the angles in radians, performed by rotating it in
the 3D referential. The rotation on the X-axis, which is called Pitch, has values defined in the
interval [-3.14, 3.14], i.e., varying from –π to π radians. The rotation performed on the Zaxis, which is known as Roll is defined in the same interval of variation. The rotation
performed on the Y-axis, also named Yaw, varies from –π/2 to π/2 radians, i.e., can take
values in the interval [-1.57, 1.57].

B. Binding the mobile device with a 3D virtual object
As previously said this work describes a framework enabling the communication between a
gyroscope-enhanced mobile device and a computer. The materialization of this framework is
consubstantiated by the association of the physical device with a moveable object of the
virtual 3D world. This association is accomplished by considering that whenever there is a
movement of the mobile device every point describing the correspondent virtual object
should suffer a set of geometrical transformations (essentially rotations) that reproduce in
the virtual world the real movement. The matrix used to calculate the rotations about the
origin of the 3D space is represented in Figure 2.

Figure 2 – Matrix for rotations about the origin

This matrix is represented in a function of seven variables that gives the result of the rotating
point <x,y,u> and it is represented by f(x,y,z,u,v,w,ø) where <x,y,z> is the point to be
rotated, <u,v,w> is the axis on which the point will be rotated and ø is the angle of
displacement [10].
To draw a complete rotation, it is first necessary to achieve changes to the axes of the
object, which proceeds in two steps, initially perform the rotation of the Y and X axis over
the Z-axis, using the Roll angle, as shown in Figure 3, from point A to B, then rotate the new
X-axis on the new Y-axis, using the Yaw angle, as shown in Figure 4, from point A to B.
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Figure 3 – Rotation of X and Y axis over Z axis

Figure 4 – Rotation of X axis over the new Y axis

The next step is to make the rotations of the vertices of the defining points that represent
the object (e.g. the vertices of a rectangle), it is necessary to conduct three steps using the
matrix for rotations over the origin, as shown in Figure 5. Firstly perform the rotation of the
point about the global Z-axis, using the roll angle. Secondly rotate the point on the y-axis
previously calculated using the Yaw angle. Finally rotate the point on the X-axis also
previously calculated, using the pitch angle. By doing these operations for all defining points
of the object it is obtained by the simulation in 3D space the main movements made by the
mobile device.

Figure 5 – Algorithm Phases
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4. Illustrative Example
To demonstrate the capabilities of the proposed framework it was created an application that
simulates the movement of a human arm, which was subsequently used to simulate a tennis
game. The application procedure, as shown in Figure 6, is used to mimic the movements
created with an iPhone (a particular case, eventually at the time we write the most well
known case, of a gyroscope-enhanced mobile device).

Figure 6 – Procedure

The OSC protocol and the movement simulation algorithm were previously explained. The
only minor changes are related with the arm-hand system simulation: the initial center of the
mobile device instead of being placed in the center of the 3D space, is now displaced forward
on the X axis, as shown in Figure 7. This will cause the iPhone to simulate the grip on the
tennis racket, the distance from the device to the center of the 3D space represents the
length of the arm and the origin of the main referential is mapped to the shoulder.

Figure 7 – Phone Position

With this, now rotate the arm in any direction with the mobile phone in hand, also add that
you can rotate your hand over the axis of the arm, this representation will be made in the
application. Going further in demonstrating the capabilities of the gyroscope, the phone was
replaced by a tennis racket, as shown in Figure 8.
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Figure 8 – Tennis Racket Position

A. Processing
The application was created with the Processing framework, which allows easy creation of
images, animations and interactions, very similar to java with OpenGL and the main functions
are the setup(), draw() and oscEvent(). The setup() function is used to define initial
environment properties, such as screen size, font type, font size, background color, the
loading of images to variables, among others and also initialize the OSC protocol indicating
the port through which the communication will take place. The function draw() is called
directly after the function setup() and runs continuously until the program is stopped or some
function interrupt it. This function is called automatically and as the function name says, it
serves to draw the objects. Last but not least, is the oscEvent() function that captures the
OSC Messages received through the listening port, previously opened by the OscP5() called in
the setup(). The OscP5 library has an automatic detection of events, i.e. when creating the
OSC server which is made in the function OscP5() it also automatically detects the oscEvent()
function so that the function is always called when he detects an OSC Message received
through the port [16][17]. The application proceeds as shown in Figure 9.

Figure 9 – Application diagram
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B. Problems detected
By analyzing the collected data, it was found that the data obtained from the application
Control relating to the gyroscope does not match with what is described in [11] where is said
that the roll and the yaw angle are in a range of [-3.14,3.14] and the pitch angle is in a range
of [-1.57,1.57], instead the information received from the yaw, pitch and roll is in the range
[- 1.57,1.57].
This mismatch although implies some lack of precision in the drawing of the complete
movement of the object, can be simply obviated by doubling the yaw and roll angles.
Some accuracy issues were also found as illustrated in Figure 10. After each full rotation over
the Z axis, it is observable an added displacement error between the natural zero (iPhone in
repose over a leveled plane) and the reported Z value.

Figure 10 – Gyroscope multiple rotations on the Z-axis. In red are the roll values showing the increasing error the
repouse point.

As it can be seen on Figure 11, if all rotations made earlier in the Z axis are completely
reversed the Gyro will regain its accuracy with its initial position.

Figure 11 – Gyroscope multiple reverse rotations on the Z-axis. Deploying from a deviation between the reported zero
and the repouse point, it is possible to observe the decreasing od the deviation.

This problem can be (simply) counteracted by maintaining two counters of the complete
iPhone’s rotations (clockwise and counterclockwise) and using as regularization factor their
difference (multiplied by a proper constant).

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING UBI2011 - 28-30 Nov 2011 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

5. Conclusions
In this paper we propose a framework that is able to take advantage of the extra features
imbedded in the recent gyro-enhanced mobile devices. In this sense Open Sound Control, a
protocol created to transfer data in real time among heterogeneous devices, can be a perfect
tool to use on rendering movement using a mobile device with gyroscope.
The gyroscope gives sufficiently high accuracy on detecting rotation, giving the possibility to
describe movements. Being it incorporated in a mobile device, makes a powerful tool to use
on our daily lives in a wide range of different applications, namely the ones that could
benefit from the direct association between the mobile device and a given object that
interacts in a virtual world.
Since our approach relies on the OSC for establishing communication between the mobile
device and the PC the range of applications are limited to devices that are OSC enabled. This
is not really an issue because already exists an extensive protocol implementation in current
programming languages and in hardware [8].
As future work we intend to expand this framework by developing a numeric-linguistic
interface based on fuzzy logic. By enhancing our current proposal with the ability to describe
in a human-comprehensible way the movements of the mobile device, we are confident that
the range of application of such new framework will be even wider.
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Resumo
O objectivo deste artigo consiste em propor uma geometria de provete que garanta um estado plano de extensão na
zona de propagação de uma fenda de fadiga com recurso a provetes de pequena espessura, uma vez que estes
apresentam vantagens significativas a nível experimental.
Foram realizados ensaios à fadiga considerando quatro tipos de geometria de provetes com e sem entalhes (em
posição central e lateral) e três níveis de espessura. Estes ensaios permitiram a obtenção de curvas de evolução do
tamanho da fenda em função do número de ciclos e da variação da velocidade de propagação em função do factor de
intensidade de tensões, assim como determinar os parâmetros C e m da lei de Paris. As superfícies de fractura foram
observadas microscopicamente tendo em vista uma correcta definição da evolução da geometria das frentes de fenda
sob influência de diferentes condições de triaxilidade de tensões. Paralelamente, procedeu-se a uma avaliação dos
mecanismos de dano associados à propagação das fendas através da utilização de microscopia electrónica de
varrimento. Os resultados obtidos são fundamentais para o desenvolvimento de uma análise computacional tendo em
vista a determinação da variação de parâmetros de triaxilidade ao longo da espessura do provete, estando esta
tarefa prevista para uma etapa subsequente da presente investigação.
Palavras-chave: parâmetro de triaxialidade, factor de intensidade de tensões, propagação de fenda, estado plano de
tensões, estado plano de deformações

Introdução
A propagação de fendas por fadiga em ligas metálicas é um fenómeno bastante complexo,
pois existem vários micro mecanismos de dano (deformação plástica cíclica, oxidação, entre
outros.) que podem ser responsáveis pelo crescimento das fissuras. A propagação das fendas
poderá ser transgranular, intergranular ou mista consoante as condições que existam na
extremidade da fenda, pois existem sempre algum ou alguns mecanismos dominantes. Por
outro lado, deve ser considerada a existência de diversos parâmetros macroscópicos, entre os
quais se destacam, o tipo de carregamento (gama de tensão, frequência de carregamento,
razão de tensões, entre outros), o material, o ambiente (temperatura e meio envolvente) e a
geometria do componente fissurado (comprimento de fenda, estado de tensão), que
controlam os referidos mecanismos e, previsivelmente, a propagação da fenda.
O estado de tensão afecta, claramente, o comportamento das ligas sujeitas a carregamentos
cíclicos. Um estado plano de tensão (E.P.T.) tem uma grande influência em diferentes
fenómenos, nomeadamente, no fecho de fenda e na propagação das fendas de fadiga a alta
temperatura [1]. A diferenciação entre o E.P.T. e o estado plano de deformação/extensão
(E.P.D.) é essencial em certos estudos de comportamento do material. O isolamento de
condições de E.P.T. é garantido através do ensaio de provetes de espessura reduzida,
enquanto o E.P.D. é obtido por via do aumento desta dimensão ou, em alternativa, através da
introdução de entalhes laterais na zona de propagação da fenda. Apesar disto, o E.P.T. não é
completamente eliminado à superfície o que dificulta significativamente a realização dos
ensaios experimentais. Os entalhes laterais permitem-nos obter provetes em deformação
plana relativamente finos.
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O presente trabalho pretende realizar a execução de 4 ensaios de propagação de fenda de
fadiga para geometrias específicas, com o objectivo de verificar a utilidade dos entalhes na
transição de E.P.T. para E.P.D., sendo que se pretende uma geometria conveniente que
consiga isolar o E.P.D.
De acordo com Mirone [2], a análise e optimização do estado plano de deformação em certos
provetes faz-se através da utilização de determinados parâmetros para se quantificar a
triaxialidade de tensões. Um desses parâmetros é definido através da Equação (1).
(1)
A equação (1) representa o resultado da razão entre a tensão média hidrostática (H) e a
tensão equivalente de Von-Mises (VM), onde os valores de xx, yy e zz representam as
tensões segundo as direcções x, y, e z respectivamente. De acordo com Branco et al. [3], o
valor deste parâmetro poderá variar desde zero para estados planos de tensão puros, até 5 ou
6 para situações de deformação plana. Existe ainda um outro parâmetro de triaxialidade (h)
que, embora não tenha sido utilizado no âmbito deste trabalho, foi referido por estes autores
devido à sua facilidade de interpretação, uma vez que o ntervalo de valores admissível para o
mesmo varia entre 0 e 1, respectivamente para EPT e EPD. A expressão usada para o
parâmetro h é a correspondente à Equação (2):
(2)

Ensaios Experimentais
Os ensaios foram realizados considerando as seguintes geometrias: provete não entalhado
com espessura de 2mm; provete não entalhado com espessura de 10mm; provete entalhado
com espessura de 12mm e entalhe cental de 8mm (R=2mm); provete entalhado com espessura
de 12mm e entalhe central de 10mm (R=1mm). Nas Figuras 1 a 4 podemos observar as
dimensões e os pormenores de cada um dos provetes utilizados. Os ensaios foram obtidos
segundo o sentido longitudinal transversal de uma placa laminada (direcção L-T).
Todos os ensaios experimentais foram realizados numa máquina de fadiga servo-hidráulica,
com 100kN de capacidade, interligada a um computador para controlo e aquisição de dados.
Todas as experiências se realizaram à temperatura ambiente e com uma frequência de 10Hz.
Os ensaios referidos anteriormente foram efectuados com forças máximas de 31.3KN para os
provetes mais espessos (10mm). Para o provete entalhado com 8mm utilizou-se uma força
máxima de 25.1KN, enquanto que no provete mais fino (2mm) a força máxima não ultrapassou
os 5.3KN.
O material utilizado na realização dos ensaios de fadiga foi a liga de alumínio 2017-T4 tratada
termicamente. O tratamento térmico T4 corresponde a um aquecimento uniforme da liga,
seguido de um endurecimento por envelhecimento à temperatura ambiente (envelhecimento
natural) até uma condição estável, de acordo com [4]. A composição química, bem como as
propriedades físicas e mecânicas, deste tipo de material, estão representadas nas Tabelas 1 e
2 respectivamente.
Tabela 1 - Composição química da liga de alumínio 2017-T4 (% de massa por elemento).
Propriedades físicas e mecânicas [4]
Composição química [4]
Al
91.5 - 95.5
Cr
<= 0.10
Cu
3.5 - 4.5
Fe
<= 0.70
Mg
0.4 - 0.8
Mn
0.4 - 1
Si
0.2 - 0.8
Ti
<= 0.15
Zn
<= 0.25
Outros
<= 0.15
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Tabela 2 - Propriedades físicas e mecânicas da liga de alumínio 2017-T4
Propriedades físicas e mecânicas [4]
276 MPa
ced
427 MPa
R
2.79 g/cm3

E
72.4 GPa
0.33

22%
R

Os ensaios de fadiga realizados foram executados, de acordo com a norma ASTM E647-T [5],
utilizando a tensão média e provetes de geometria convencional M(T).

Figura 1 - Dimensões do provete 1

Figura 2 - Dimensões do provete 2
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Figura 3 - Dimensões do provete 3

Figura 4 - Dimensões do provete 4

A metodologia implementada consistiu em colocar o provete na máquina de ensaios de fadiga
e submetê-lo a uma carga cíclica axial de amplitude constante até à rotura final do provete,
efectuando marcações quando possível para efeitos de caracterização posterior da forma da
fenda. Durante as marcações foi usada uma razão de tensões de 0.01, tendo sido este valor
alterado para 0.4 durante o restante ensaio. O objectivo seria deixar propagar a fenda até
que esta atingisse uma dimensão de cerca de 4mm (medidos com auxílio da luneta e
comparador). Nesta altura seria realizada a primeira marcação cobrindo uma extensão de
aproximadamente 1mm. Seguidamente o provete seria submetido à condição de propagação
convencional (com R=0.4) até à fenda atingir cerca de 9mm, sendo realizada, então, a
segunda marcação. Por fim, e se o provete não tivesse sofrido uma rotura final anterior, seria
efectuada uma última marcação em torno dos 14mm de comprimento de fenda. É necessário
referir, ainda, todo este processo foi convenientemente acompanhado através de um registo
periódico dos valores do comprimento de fenda e do número de ciclos equivalentes, tendo em
vista a construção subsequente das curvas de propagação do "a Vs N".
Depois de realizados todos os ensaios, procedeu-se à medição da superfície de fractura. Os
provetes foram levados ao microscópio electrónico de varrimento com o intuito de se
poderem observar as estrias típicas dos mecanismos de deformação plástica cíclica, bem
como a coalescência de microcavidades provocadas por fadiga. Estes dois fenómenos são mais
usuais em materiais dúcteis como é o caso das ligas de alumínio.
Depois de anotados os valores experimentais de a e N construíram-se os gráficos "a Vs N".
Destas curvas de propagação obtiveram-se os gráficos do tipo "da/dN Vs ΔK" com o intuito de
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determinar a velocidade de propagação. Para se conseguirem os gráficos de velocidade de
propagação foram utilizados dois métodos. Nos provetes 4a e 4b utilizou-se um método que
recorre a regressões polinomiais das curvas de propagação, as quais seriam posteriormente
derivadas para se obter a velocidade de propagação (da/dN). Nos restante provetes o método
utilizado consistia em utilizar uma função que devolve estatísticas que descrevem uma
tendência linear que coincide com os dados conhecidos, baseada numa recta obtida por
aplicação do método dos quadrados mínimos aos valores conhecidos. É um método
incremental polinomial com 5 pontos, conhecidos e consecutivos. O valor de ΔK foi obtido
com recurso à Equação 3, com o valor de Y a ser calculado através da Equação 4 [6].
Obtiveram-se, assim, os valores para as curvas "da/dN Vs ΔK". Para conseguir os parâmetros
da lei de Paris (C e m), os autores utilizaram uma regressão potencial da curva anterior sob
uma escala logarítmica.
(3)
(4)

Discussão de Resultados
Os planos iniciais previam a realização de apenas 4 ensaios, mas em virtude de terem
ocorrido algumas anomalias em dois destes ensaios, optou-se por realizar dois ensaios
adicionais (perfazendo um total de 6). No entanto foi decidido não apresentar os resultados
do provete 1b em virtude de estes serem de qualidade duvidosa.
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Figura 6 - Curvas de propagação dos ensaios realizados

Através da observação da figura 6 verifica-se que o ensaio com maior velocidade de
crescimento da fenda correspondeu ao provete 2, seguindo-se os provetes 4b, 1a, 4a e
finalmente o provete 3. Embora os provetes 4a e 4b apresentem um comportamento idêntico,
verifica-se que o primeiro caso tem um número de ciclos de iniciação maior que o segundo,
ou seja a fenda demora mais tempo para iniciar o estágio de propagação no caso do provete
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4a. Em relação aos provetes 1a e 4b, com espessuras de 12mm e 2mm respectivamente,
verificou-se que estes sofreram a rotura final com um número de ciclos muito idêntico,
apesar de o comprimento de fenda ser muito maior no 4b. Por outro lado, e
comparativamente com o provete 3, os provete 1a, 2, 4a e 4b têm um número de ciclos maior
na fase de iniciação e menor na fase de propagação.

Provete 1a
5,00E-05

Provete 2

da/dN (mm/ciclo)

Provete 3
Provete 4a
Provete 4b

5,00E-06

5,00E-07
1

10

ΔK (MPam1/2)
Figura 7 - Curvas "da/dN Vs ΔK"

Foi a partir das curvas de velocidade de propagação representadas na figura 7 que se
obtiveram os parâmetros "C" e "m" da Lei de Paris (Equação 5), os quais foram obtidos através
de regressões potenciais. Foi dedicado um especial cuidado no tratamento dos dados usados
para a obtenção destes curvas, procurando-se obter resíduos o mais próximo possível da
unidade. Na tabela 3 são apresentados todos os parâmetros subjacentes às curvas da
velocidade de propagação.
(5)
Relativamente à análise do gráfico observa-se que as curvas representadas na figura 7 têm um
comportamento muito semelhante entre elas, excepção feita ao provete 4b na sua parte
final. Ou seja, em todos os casos estudados a velocidade de fissuração foi bastante idêntica.

Tabela 3: Resumos dos parâmetros da lei de Paris dos vários ensaios.
C
m
R2
Provete 1a
2.7515e-9
5.0577
0.96054
Provete 2
1.5745e-11
8.1443
0.94413
Provete 3
1.1466e-9
4.9194
0.89123
Provete 4a
1.4621e-10
6.8140
0.91104
Provete 4b
2.1225e-7
2.3419
0.95581

Os valores de C e m foram obtidos em ensaios de fadiga para uma razão de tensões, R=0.4.
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Relativamente às superfícies de fractura optou-se por apresentar apenas a do provete 3
visível na Figura 8, uma vez que esta é representativa dos principais aspectos a ser estudados
no âmbito do presente trabalho.

Marcações

Zona 1

Zona 2

Figura 8 - Superfície de fractura do provete 3

As superfícies de fractura apresentam evidências típicas de roturas por fadiga e nelas podemse identificar duas regiões de propagação com características distintas. A zona 1 é uma região
lisa com aspecto sedoso e brilhante, causada pela acção de roçamento das superfícies da
fenda durante a sua propagação [7]. A segunda região identificada nas superfícies de fractura
tem uma aspecto muito mais grosseiro que a primeira, muito menos brilhante, apresentando
uma evidente superior rugosidade. Esta zona corresponde à rotura final da peça quando a
secção transversal restante (não fissurada) já não é capaz de suportar a tensão aplicada.

Coalescência de microcavidades

Estriação

Figura 9 - Estriação e coalescência de microcavidades

Nos provetes mais espessos, como é o caso do provete 3, a linha de propagação tende a ser
curva, acentuando-se mais este facto à medida que progredimos na direcção interior do
provete. Tal facto deve-se, no caso dos provetes mais finos, ao provável E.P.T. (Estado Plano
de Tensão) em que o provete se encontra, pois este tem apenas 2mm de espessura. No caso
dos provetes mais espessos as linhas de propagação tendem a encurvar junto à superfície livre
do provete (em condições de E.P.T.), uma vez que este se encontra mais próximo do E.P.D.(
Estado Plano de Deformação) junto ao interior. Através da figura 9 retirada do microscópio
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electrónico de varrimento, podem observar-se os dois fenómenos mais frequentes em
materiais dúcteis (coalescência de microcavidades e estriação), tipicamente identificados nas
ligas de alumínio.

Conclusões
As principais conclusões a tirar deste estudo foram as seguintes:
 Relativamente aos ensaios experimentais é de destacar que os resultados obtidos estão de
acordo com a teoria, com excepção das curvas "da/dN Vs ΔK", mais especificamente nos
valores das constantes da lei de Paris (C e m). Tal facto deve-se, provavelmente, aos
ensaios de fadiga terem sido realizados para uma razão de tensões igual a R=0.4 e à
fórmula utilizada para calcular o factor geométrico Y (ver equação 3), uma vez que esta é
utilizada para entalhes centrais, como os que existem nos provetes ensaiados no âmbito
deste estudo. No entanto, o efeito dos entalhes circulares não é contabilizado e daí
poderá resultar esta discrepância com a teoria;
 Em relação às superfícies de fractura, a diferente tonalidade (clara ou escura) que as
bandas apresentam resultam de diferentes velocidades de propagação da fenda. A zona 2
da figura 8 apresenta mais irregularidades comparativamente à zona 1, pois os maiores
valores do factor de intensidade de tensões que antecedem a rotura final do componente
induzem mecanismos de propagação intergranular com maiores níveis de rugosidade;


Relativamente à geometria da frente de fenda, nos provetes mais finos (4a e 4b)
verificou-se que esta tende a ser recta, enquanto nos mais espessos tende a curvar junto
da superfície livre. Tal facto prova que em provetes finos existem condições de E.P.T. ao
longo de praticamente toda a largura do componente, enquanto que nos provetes mais
espessos ocorre uma variação do nível de triaxilidade ao longo da espessura, verificando-se
condições de E.P.T. junto à superfície livre e de E.P.D. no interior do provete. Este facto é
corroborado pela observação das linhas das marcações nos provetes 1 e 3, as quais têm
uma tendência para encurvar mais, uma vez que nestes provetes, para além do efeito do
entalhe central, existe também um entalhe circular que acentua ainda mais o E.P.D. no
interior do provete com repercussões no aumento dos níveis de triaxilidade junto das
superfícies livres. Logo, como conclusão geral pode afirmar-se que a geometria ideal para
garantir condições de E.P.D. ao longo de toda a espessura do provete é a correspondente à
configuração M(T) com entalhes circulares laterais, mantendo a espessura dentro de níveis
moderados.
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Resumo
Os materiais leves são mais comuns e viáveis em climas invariavelmente quentes ou frios. Contudo, é possível utilizar
sistemas construtivos leves, como as membranas, em edifícios situados em climas temperados. Será conseguido caso
as suas propriedades sejam melhor exploradas, para permitir uma maior eficiência em termos ambientais e de custo,
quando comparadas com soluções convencionais. Uma avaliação económica destes novos materiais será necessária
para comprovar as vantagens e desvantagens patentes na Análise do Custo de Ciclo de Vida, relativamente aos
materiais convencionais.
Através de um protótipo leve de referência, quatro soluções são comparadas no seu aspecto económico: uma
convencional pesada, com alvenaria de tijolo; uma leve convencional, em aço leve; uma leve em madeira lameladacolada cruzada; uma proposta, com membranas. Os resultados deste estudo permitem concluir que em Portugal, com
uma maior consciência para a necessidade de sustentabilidade na construção, num futuro próximo estas soluções
conseguirão uma grande adesão.
Palavras-chave: Membranas compósitas; Custo de ciclo de vida; Construção leve; Ciclo de construção; Prefabricação

Introdução
A actual conjuntura económica e social, em Portugal, e analogamente um pouco por todo o
mundo, está a exigir que se repense a forma como se constrói actualmente. A crise
económica, assim como algumas catástrofes ambientais, estão a alertar a população e os
construtores civis para a mudança. O conceito de construção sustentável deverá ser encarado
com seriedade, para que não se fique apenas pelas boas intenções mas sem concretizar.
Para tal, novos materiais têm de ser estudados sob o ponto de vista ambiental, económico e
funcional. Neste artigo é analisada a hipótese de utilizar membranas, onde são avaliadas as
suas vantagens, associadas a uma construção industrializada e de baixo peso.
A Análise de Ciclo de Vida (ACV) dos edifícios é uma ferramenta importante para entender os
processos aplicados na construção e em quantas diferentes fases esta é constituída. Para se
analisar o que tem directamente impacto em termos económicos, pode ser realizada uma
Análise do Custo de Ciclo de Vida (ACCV).
Este artigo pretende demonstrar algumas das vantagens associadas à utilização de
construções leves, tendo em conta a energia incorporada dos materiais, os custos de
materiais e mão-de-obra e as necessidades de aquecimento e arrefecimento.

O conceito de produto
O conceito de produto na construção civil advém de um processo hierarquizado, onde em
primeiro lugar aparece o material. Esse material adquire uma função, sendo depois inserido
num componente; finalmente os componentes são agrupados e integrados num sistema. Por
exemplo, a argila pode ser integrada num tijolo ou telha; por fim pode ser usada num sistema
de parede, cobertura ou pavimento.
Stewart Brand abordou (1) a ideia de um edifício constituído por camadas independentes
(Figura 1), para permitir uma fácil acessibilidade aos elementos na altura de realizar a sua
manutenção, evitando uma possível eliminação forçada; de igual modo também agiliza um
processo de desconstrução futuro. O tipo de ligações é importante para o efeito, sendo
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preferível uma ligação mecânica, através de parafusos, pregos, rebites ou pinos, em
detrimento de ligações adesivas e soldagem.

Figura 1 – Edifício constituído por camadas independentes (1)

As camadas independentes englobam: o local de implantação, que é admitido como sendo
eterno e que atravessa gerações; a estrutura, parte integrante do edifício e que as pessoas
não modificam, pois requer um investimento avultado; a pele exterior, alvo de modificações
para manter uma envolvente do edifício actual, ou reparar estragos; serviços, incluindo
sistemas de AVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado), condutas eléctricas,
canalizações e escadaria e elevadores; espaço interior, constituído por paredes, pavimentos e
portas; equipamentos, onde pertencem todos os elementos que estão em constante utilização
como cadeiras, telefones, cozinha, secadores de cabelo, e outros (1).

Análise de Ciclo de Vida do produto
A ACV surgiu com o propósito de avaliar os impactes ambientais do ciclo de vida de um
produto. Posteriormente esses resultados servem para fazer uma análise integrada do ciclo de
vida e propor mudanças de práticas tendo em vista um menor impacte ambiental. Ao mesmo
tempo é possível atribuir rótulos ecológicos e fazer avaliações de sustentabilidade, numa
lógica de marketing.
A ACV é composta por quatro fases (2) (3), sendo elas: 1) Definição do objectivo e âmbito; 2)
Inventário; 3) Avaliação dos impactes; 4) Interpretação (Figura 2).

Figura 2 – Fases constituintes da ACV (2)

O âmbito, o detalhe e as respectivas condições fronteiras dependem directamente do uso
pretendido do estudo. O detalhe a que se chega depende dos objectivos do caso particular em
estudo de ACV. O Inventário de Ciclo de Vida — ICV — deve incluir todos os dados necessários
para proceder à ACV de acordo com os objectivos pré-estabelecidos. Na avaliação dos
impactes é calculado — segundo algumas categorias como por exemplo o aquecimento global
— o potencial de impacte ambiental, utilizando os dados do ICV. A interpretação é a fase
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onde são interpretados os impactes calculados, e onde se traçam estratégias para melhorar o
produto, seja através dos materiais que o constituem ou através dos processos utilizados.

Fechar o Ciclo
Para que o ciclo de vida do produto se renove, e não se recorra directamente à eliminação do
sistema em fim de vida para um aterro, é necessário integrar os componentes num novo ciclo
de processo construtivo. O cenário comum de fim de vida onde o aterro é a figura central
necessita de dar lugar a um outro cenário onde exista a reutilização ou, caso esta não seja
viável, a reciclagem.
Fechando o ciclo, a energia incorporada dos materiais — que inclui a energia necessária à sua
extracção, manufactura e transporte para fábrica — é preservada e é aproveitada num outro
sistema. Assim, ao invés de um caminho aberto (extracção-manufactura-uso-aterro) recorrese a um caminho fechado (reciclagem-manufactura-uso-reutilização/reciclagem) (Figura 3).
Para que esta assumpção se torne possível, e se consiga transformar resíduos de construção
em material renovável, é necessário que se atribua a estes resíduos a mesma qualidade
existente no recurso original (4).

Figura 3 – Ciclo de construção aberto e fechado

Análise do Custo do Ciclo de Vida
A análise económica dos edifícios tem um peso substancial nos dias de hoje. Para potenciar
esta análise foi implementada uma ACCV (5), que visa permitir que se prevejam e assumam
todos os custos que estão inerentes ao edifício em causa. Desta forma os clientes podem ter
um projecto que vá mais de encontro aos seus interesses, e encontrar alternativas caso a
avaliação não seja satisfatória.
Os parâmetros incluídos na análise são: custo de aquisição, manutenção, operação e fim de
vida (Figura 4). Ainda estão incluídos, mas como factores externos, a inflação e taxas que
possam ser aplicadas.

Figura 4 – Custo de Ciclo de Vida – CCV – e seus parâmetros associados
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Nos custos de aquisição estão incluídos gastos relativos ao terreno e da construção, seja
através de dinheiros próprios ou através de empréstimo bancário. Por operação entendem-se
a gestão das instalações, consumos energéticos e serviços (saneamento básico, telefone). A
manutenção compreende as inspecções e reparações que necessitem de ser realizadas ao
edifício, assim como uma limpeza e manutenção de exteriores. No fim de vida estão
englobados os custos de demolição e deposição em aterro (6).
Existem estudos que indicam que os custos de manutenção e operação são maiores que os
próprios custos de construção ao fim de 7 anos de utilização e que totalizam 85% dos custos
totais que ocorrem após a construção do edifício de acordo com (7), o que tem levado este
sector a uma preocupação crescente neste sentido. Com o preço da energia em pronunciado
crescimento, cada vez faz mais sentido analisar os custos totais, numa lógica custo-benefício,
garantindo a sustentabilidade do projecto a longo prazo. Para tal foi também desenvolvida a
tecnologia Computer Aided Facility Management (CAFM) — pode ser integrada por exemplo no
software Revit da Autodesk — que congrega e opera todos os dados existentes, que
posteriormente se traduzem em custos.
Ao mesmo tempo esta análise apresenta algumas reservas, uma vez que existem custos que
não são fáceis de prever como a inflação, gastos para com lesões dos trabalhadores e outras
taxas que possam ser aplicadas a nível de administração local. Outros ainda mais difíceis de
prever dizem respeito alterações climáticas e resposta negativa por parte das entidades
financiadoras e os consumidores.

Aspectos funcionais, económicos e construtivos das membranas
Nos dias de hoje em Portugal, a solução convencional baseada em betão e tijolo furado, é
responsável pela elevada produção de resíduos a nível da construção civil. Isso é devido à
falta de racionalização dos sistemas construtivos. Uma das soluções para enfrentar este
problema será o incrementar do número de sistemas construtivos com utilização de
elementos prefabricados, usando materiais como as membranas, isolamentos e painéis, fixos
mecanicamente e não colados.
Existem diversas vantagens na utilização das membranas (8):
— Leveza e flexibilidade: estas soluções são de transporte fácil, e podem ser incorporadas
numa arquitectura efémera, como soluções temporárias;
— Execução de formas arquitectónicas complexas: podem ser utilizadas para realizar todo o
tipo de geometrias;
— Translucidez: a luz natural é melhor explorada por estas soluções, possibilitando benefícios
ao nível dos consumos energéticos;
— Regulação da temperatura e protecção: funcionam, para climas quentes, como
sombreadores, arrefecendo de uma forma natural espaços abertos, ao mesmo tempo que
associados com isolamentos podem contribuir significativamente para o aumento da
resistência térmica;
— Reabilitação: a “neutralidade” das soluções torna-as viáveis em operações de reabilitação e
manutenção património edificado, porque não entram em conflito com o valor patrimonial
dos edifícios em causa.
Berge refere (9) que a quantidade de energia gasta nos materiais de construção situa-se entre
6–20% do total de energia consumida ao fim de 50 anos de uso. Não é uma grande
percentagem mas se se atentar que o custo de energia vai ser mais elevado daqui a 50 anos, o
desmantelamento, o tratamento e transporte de resíduos representa um gasto considerável
de energia, especialmente no Sul da Europa que utiliza sistemas construtivos pesados — betão
e tijolo furado.
Um mínimo uso dos materiais conduz a uma redução geral do peso dos materiais de
construção, existindo um menor impacte aquando da extracção das matérias-primas, nos seus
processos de transformação até ao estaleiro de obra. Há também uma redução no ruído,
poeiras, resíduos e consumos energéticos durante a construção, assim como em factores de
perda e energia de transporte. É apontado que o transporte em estrada por camião implica
um gasto de 440kWh/Kg.Km, sendo o meio de transporte mais utilizado (10). Com soluções
leves a redução de peso pode ser na ordem dos 90%, e mesmo em soluções de peso misto
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consegue-se chegar aos 50%, com consequente redução da energia incorporada e de
transporte para obra, permitindo uma redução geral dos custos de energia de cerca de 60%,
mantendo os níveis de qualidade funcional, como foi comprovado em estudos anteriores (10).

Descrição das 4 soluções a comparar
A análise económica compara 4 soluções com a mesma tipologia (Figura 5): uma convencional
pesada, com alvenaria de tijolo; uma leve convencional, em Light Steel Framing; uma leve
em madeira lamelada-colada cruzada; uma proposta leve, com membranas.
O critério de escolha dos materiais e suas espessuras incidiu no valor do coeficiente de
transmissão térmica — U — adoptando-se os valores de referência para a zona climática mais
gravosa (I3) constante no RCCTE. No caso das paredes interiores o critério foi manter o
isolamento acústico conferido pela solução convencional pesada.
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Figura 5 – Planta da solução

Descrição geral: T1 isolado, com uma área útil de piso de aproximadamente 49,7m2.
Orientação: A sala de estar/quarto estão orientados a sul.
Sistemas construtivos: 4 sistemas construtivos foram considerados:
— Solução convencional pesada:
Paredes exteriores: 220mm de tijolo furado com acabamento interior em reboco, 50mm de
poliestireno expandido pelo exterior com acabamento em reboco. Paredes interiores: 110mm
de tijolo furado com acabamento em reboco. Piso: 200mm de laje aligeirada isolada com
80mm de lã de rocha e 8mm de tacos de madeira. Cobertura: 200mm de laje aligeirada
isolada com reboco pelo interior, 80mm de lã de rocha e 100mm de seixo rolado como
revestimento exterior.
— Solução convencional leve:
Esta solução é feita com uma estrutura em perfis em U de aço leve. Paredes exteriores:
60mm de lã de rocha, com uma placa OSB e uma de gesso cartonado pelo interior, e uma
placa de partículas de madeira aglomeradas com cimento pelo exterior. Paredes interiores:
80mm de lã de rocha com acabamento em placas de gesso cartonado. Piso: 80mm de lã de
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rocha com uma placa OSB pelo exterior e uma placa de aglomerado de partículas de madeira
aglomeradas com cimento pelo interior e tacos de madeira. Cobertura: 80mm de lã de rocha
com uma placa de gesso cartonado pelo interior e uma placa de partículas de madeira
aglomeradas com cimento com uma membrana betuminosa como revestimento exterior.
— Solução leve em madeira:
Paredes exteriores: 100mm de um painel de madeira lamelada-colada cruzada, isolada com
40mm de lã de rocha e uma placa de gesso cartonado pelo interior. Paredes interiores:
100mm de um painel de madeira lamelada-colada cruzada. Piso térreo: 100mm de um painel
de madeira lamelada-colada cruzada, 100mm de betão leve, 50mm de lã de rocha e tacos de
madeira. Cobertura: 100mm de madeira lamelada-colada cruzada, 60mm de lã de rocha e
uma membrana betuminosa como revestimento.
— Solução proposta leve:
A solução consiste em membranas tensionadas, com tubos metálicos a comprimir a
membrana. A estrutura é toda em alumínio, onde são fixos os cabos de aço que suportam os
tubos metálicos. Paredes exteriores: 60mm lã de rocha com uma placa OSB e uma placa de
gesso cartonado pelo interior, e uma membrana PVC/poliéster pelo exterior. Paredes
interiores: 80mm de lã de rocha e acabamento em placas de gesso cartonado. Piso térreo:
80mm de lã de rocha com uma placa OSB pelo exterior, e uma placa de aglomerado de
partículas de madeira aglomeradas com cimento pelo interior e tacos de madeira. Cobertura:
80mm de lã de rocha com uma placa de gesso cartonado pelo interior, e revestimento
exterior com uma membrana de PVC/poliéster.
O conceito da proposta leve já está a ser aplicado num protótipo construído na Escola de
Arquitectura da Universidade do Minho. O protótipo consiste num cubo com as dimensões
2,5×2,5×2,5m (11). A estrutura é toda em perfis de alumínio de 85×85mm. As fachadas
nascente e poente são feitas de membranas opacas poliéster/PVC de cor branca,
assegurando-se a sua estabilidade através de 4 tubos de aço de 20cm de comprimento, de
encontro à membrana através de cabos de aço cruzados, fixados à estrutura de alumínio.
A construção deste protótipo leva um dia de trabalho. É um processo intuitivo de construção,
fácil de realizar por mão-de-obra não qualificada, e vai de encontro à filosofia “faça você
mesmo”. Com uma melhor coordenação entre os trabalhadores podem-se obter resultados
ainda melhores, possibilitando que se diminua o tempo de construção a que se chegou neste
caso em particular de estudo (Figura 6) (12).

Figura 6 – Vista final do protótipo (12)
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Avaliação económica
Nesta avaliação apenas foi contabilizada a área opaca, e não foram considerados os preços
das fundações. Os custos de materiais e mão-de-obra — que em conjunto perfazem o custo de
construção — representados na Tabela 1, foram obtidos através das fichas de custos do
Laboratório Nacional de Engenharia Civil, gerador de preços CYPE e também na Associação
dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas.
A energia incorporada dos materiais (kWh/Kg), que inclui a energia gasta na extracção,
transporte para fábrica e manufactura foi obtida através do livro “The Ecology of Building
Materials” (2009). Esses valores foram posteriormente traduzidos em custo, multiplicando-os
pelo seu peso específico (Kg/m2) e pelo custo do kWh (0.10€).
Tabela 1- Avaliação económica por metro quadrado de pavimento de cada solução (12)

Solução convencional pesada
Solução convencional leve
Solução leve em madeira
Solução proposta leve

Custo da Energia
Incorporada
(€/m2)
112,78
148,06
122,73
97,96

Custo de Material
(€/m2)
134,15
225,96
263,38
205,43

Custo de mão-deobra
(€/m2)
126,93
103,55
101,30
89,99

Custo de
Construção
(€/m2)
261,09
329,52
364,69
295,41

Apesar de a solução convencional pesada apresentar um custo de mão-de-obra superior, o
custo de materiais mais reduzido leva a que esta solução apresente na globalidade um custo
de construção mais reduzido. Por outro lado, e influenciada pelo elevado custo da madeira
lamelada-colada cruzada em Portugal, a solução leve em madeira é a mais cara. No que
concerne ao custo de energia incorporada, a solução proposta leve apresenta o custo mais
reduzido do quadro, sendo a proposta ambientalmente mais favorável.
Relativamente ao consumo de energia para aquecimento e arrefecimento (Tabela 2), é
assumido em cada solução a utilização de ar condicionado durante todo o dia, a manter um
intervalo de conforto dos 19ºC aos 24ºC. Os resultados foram obtidos por simulação no
software Ecotect Analysis.
Tabela 2- Necessidades de aquecimento e arrefecimento de cada solução para 25 anos

Solução convencional pesada
Solução convencional leve
Solução leve em madeira
Solução proposta leve

Necessidades de aquecimento e
arrefecimento por ano (kWh)
1230,75
2476,99
1957,05
1990,33

Custo de aquecimento e
arrefecimento para 25 anos (€/m2)
61,91
124,60
98,44
100,12

No clima temperado em que Portugal se insere, existem amplitudes térmicas bastante
elevadas. Para vencer essas amplitudes é necessária alguma massa térmica, que nas soluções
leves é bastante reduzida. Como foi possível verificar pelos resultados da Tabela 2, a solução
convencional pesada foi a que melhor se adaptou a este clima, apresentado consumos
energéticos mais reduzidos relativamente às soluções leves. Contudo, com uma melhor
optimização dos sistemas construtivos leves, introduzindo algum peso para perfazer 150Kg/m2
de massa superficial útil, será possível igualar ou superar o efeito conseguido com as soluções
pesadas.
Além deste aspecto existem outras vantagens e características que importam considerar nas
soluções leves:
— Menor energia incorporada dos materiais;
— Redução do custo de transporte dos materiais para obra;
— Menor produção de resíduos, reduzindo-se os desperdícios;
— Redução do tempo de construção, uma vez grande parte do trabalho é realizado em
fábrica;
— Aumento da flexibilidade, conseguindo-se um maior volume interior das habitações com as
reduzidas espessuras dos elementos; possibilidade de acrescentar um módulo à habitação em
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causa, depois de esta estar construída, acompanhando o crescimento do agregado que a
habita.

Conclusões
Em Portugal o sector da construção está principalmente focado em sistemas de construção
convencionais, baseados em alvenaria de tijolo e betão. Isso reflectiu-se no estudo aqui
apresentado, com a solução convencional pesada a apresentar um custo de construção mais
reduzido. Contudo, e numa análise parcelar, o custo de mão-de-obra é efectivamente mais
reduzido quando se trata de soluções leves. Com uma maior exploração deste tipo de soluções
leves e o aparecimento de um maior número de empresas — com consequente aumento de
competitividade — os preços no mercado da construção leve vão tender a diminuir.
Com o preço de energia em subida, a análise do custo de ciclo de vida dos edifícios torna-se
preponderante para evitar futuras surpresas aquando do conhecimento dos seus consumos
energéticos. A solução proposta apresenta um menor impacte ambiental que as restantes
soluções estudadas, uma vez que obteve menos gastos de energia na produção dos materiais,
facto este que deverá ter cada vez mais importância na selecção de soluções.
A construção civil terá que inovar e acompanhar as necessidades que se evocam a nível
económico, social e ambiental. A desconstrução permite que se feche o ciclo de vida dos
materiais, possibilitando uma reutilização ou reciclagem dos materiais utilizados, ao invés do
actual caminho de extracção-manufactura-uso-aterro, com fraca optimização dos gastos
relativos à produção dos materiais. Para facilitar o desmantelamento do edifício, e
recuperação dos materiais, é necessário que estes sistemas construtivos sejam homogéneos e
padronizados, de preferência utilizando ligações mecânicas entre os diferentes componentes,
através de parafusos, por exemplo. Para que se consiga uma manutenção mais facilitada do
edifício terá de se projectar edifícios que contenham camadas independentes entre si,
resultando numa maximização da vida útil do edifício. A prefabricação de habitações também
é uma aposta sustentável na medida em que, por meio de um sistema construtivo executado
em fábrica, e baseado em módulos, resulta em estaleiros de obra mais simples, e com um
reduzido tempo de construção. Há ainda possibilidade de, no caso de vir a ser necessário,
poderem ser acrescentados ou retirados módulos à construção inicial — de acordo com as
necessidades dos residentes — permitindo que haja uma possível reorganização do espaço
interior, por via de divisórias flexíveis. A redução do peso da construção é o caminho
apontado, tendo em vista a optimização dos custos, com uma forte incidência no transporte
dos materiais para a obra.
As membranas e as soluções leves em geral são usadas actualmente com um custo
competitivo no que diz respeito a estruturas de grande vão, mas também podem utilizar-se
em estruturas de pequeno vão, mesmo a nível de habitação. Apesar da evolução que as
membranas conseguiram num passado recente, existe ainda um longo caminho a percorrer e
aspectos a explorar, até que este material seja considerado para uso em habitações. A
indústria têxtil portuguesa também sai valorizada com o investimento nas membranas.
Foi desenvolvido e divulgado neste artigo um protótipo em membrana, no qual ainda estão a
ser integrados e optimizados alguns aspectos construtivos.
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Resumo
O impacto ambiental decorrente das actividades da construção tem vindo a constituir um motivo de grande
preocupação. A desconstrução apresenta-se como um meio de promoção da sustentabilidade no sector, na medida
em que permite que sejam obtidas elevadas taxas de recuperação de materiais e elementos de construção. No
presente artigo divulgam-se os resultados obtidos através de um inquérito realizado na Universidade do Minho no
âmbito de uma dissertação de Mestrado, dirigido a um conjunto seleccionado de empreiteiros, visando recolher a sua
percepção sobre o estado actual da gestão dos RCD em Portugal. Os resultados obtidos indicam que há ainda um
longo caminho a percorrer para que a gestão dos RCD seja correcta e executada de forma eficiente.
Complementarmente, este estudo revela ainda quais são, segundo a realidade portuguesa, os factores que
influenciam a escolha do processo de demolição e quais as principais barreiras à desconstrução.
Palavras-chave: Gestão de resíduos de construção e demolição; Desconstrução; Inquérito; Empreiteiros.

1. Introdução
1.1. Interesse, enquadramento do tema e objectivos
O nosso planeta enfrenta nos dias de hoje um desafio ambiental cuja falta de resolução ou
adiamento, poderá mesmo vir a ditar o fim da civilização humana, tal como a conhecemos
(1). Apesar dos progressos evidenciados nos últimos anos, o Homem continua a adoptar uma
postura egoísta, negligente e despreocupada, lutando pela sua sobrevivência e prosperidade
quase sem levar em consideração o impacto que causa sobre os demais. A degradação
causada pelas suas políticas de desenvolvimento relativamente ao meio ambiente tornou-se
uma grande preocupação mundial. O aumento exponencial da quantidade de resíduos
provenientes do sector da construção é actualmente um dos grandes motivos de apreensão
ambiental. Estima-se na União Europeia uma produção anual global de resíduos de construção
e demolição (RCD) na ordem de 450 milhões de toneladas. Esta indústria é mesmo
considerada como o maior fluxo de resíduos em termos quantitativos (2).
A elevada quantidade de resíduos produzidos com a operação de demolição fez com que
surgissem alternativas à demolição dita convencional. A desconstrução, também denominada
por demolição selectiva, apresenta-se como uma das alternativas viáveis na tentativa de
redução da quantidade de RCD enviada para aterro. Contrariamente à demolição
indiferenciada, a desconstrução permite a recuperação de materiais e componentes da
construção promovendo desta forma a reutilização e reciclagem dos mesmos.
Este artigo surge na sequência da dissertação realizada na Universidade do Minho intitulada
“Optimização da Gestão de Resíduos de Construção e Demolição” (3) e tem como principal
objectivo caracterizar o estado actual da gestão dos RCD em Portugal e contribuir para a
optimização da gestão dos RCD designadamente através da identificação das barreiras na
implementação da desconstrução e levantamento dos factores críticos na selecção dos
métodos de demolição.

1.2. Metodologia adoptada
Numa fase preliminar, procedeu-se à recolha de referências bibliográficas relacionadas com o
tema em questão. Esta pesquisa foi inicialmente desenvolvida na biblioteca da Universidade
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do Minho sendo posteriormente alargada a outras Universidades. Posteriormente, foram
consultadas através da internet as principais revistas internacionais da área de gestão da
construção, e foi ainda examinada a legislação vigorante em Portugal. A pesquisa e análise
bibliográfica foram determinantes para a concretização deste processo de investigação,
designadamente para a fundamentação e levantamento dos obstáculos que estão na base da
diminuta utilização da desconstrução enquanto método de demolição, e para a análise dos
factores/critérios que normalmente estão na base da selecção dos métodos de demolição
adoptados pelos empreiteiros. Com vista a aferir e compreender aqueles aspectos no
contexto nacional bem como recolher a percepção relativamente ao estado de
implementação do novo quadro legislativo nacional, foi implementado um inquérito junto a
um conjunto seleccionado de empresas de construção civil (empreiteiros).

2. Os resíduos de construção e demolição (RCD)
2.1. Impacto ambiental da indústria da construção
A indústria da construção civil é um dos maiores sectores em todo mundo, que envolve uma
grande multiplicidade de recursos e processos. Como consequência natural, esta indústria
tem sido uma das maiores responsáveis pelo desgaste ambiental vivenciado nas últimas
décadas. A sua contribuição para o esgotamento dos recursos naturais, a poluição presente no
solo, ar e água, a devastação dos ecossistemas e ainda a geração de resíduos sólidos tem sido
ao longo dos anos uma problemática difícil de contornar. Globalmente, estima-se que
aproximadamente 40% da energia total consumida, 40% do total de resíduos produzidos, 40%
do total de matérias-primas virgens consumidas e 16% da água anualmente consumida estão
associados à construção de edifícios (4). São números assustadores e preocupantes que devem
ser tidos em consideração.
As elevadas quantidades de material desperdiçado proveniente dos processos construtivos e
consequente geração de resíduos apresentam-se hoje em dia como um dos maiores problemas
e de difícil resolução. Ainda que não seja a única indústria geradora de desperdício, a
construção é responsável por grande parte do entulho que está actualmente acoplado ao
planeta terra. Ao longo dos últimos anos tem-se notado um aumento crescente do interesse
sobre quais as verdadeiras causas do aparecimento de resíduos e quais os responsáveis por tal
situação suceder com frequência. A nível local, são vários os factores que contribuem para o
aumento do fluxo de resíduos (tabela 1).
Tabela 1- Fontes e causas dos resíduos na construção (fonte: (5))
Fase de projecto
 Falta de atenção na coordenação
dimensional dos produtos;
 Alterações realizadas no projecto
durante o decorrer dos trabalhos;
 Inexperiência do arquitecto na
sequência e método da
construção;
 Falta de atenção aos tamanhos
padrão existentes no mercado;
 Falta de conhecimento do
arquitecto quanto a produtos
alternativos;
 Complexidade de detalhes nos
desenhos;
 Falta de informação nos
desenhos;
 Erros no caderno de encargos;
 Caderno de encargos incompleto
no início do projecto;
 Selecção de produtos de baixa
qualidade.

Manuseio de
Aspectos
materiais
contratuais
 Danos durante o
 Erros cometidos durante o
 Erros de
transporte;
transporte ou pelos operários;
encomenda (por
 Acidentes devido a negligência;  Armazenamento
exemplo,
inapropriado que leva
 Danos no trabalho concluído
encomendar
à deterioração ou
causados por operações
materiais a mais
dano dos materiais;
posteriores;
ou a menos);
 Materiais fornecidos
 Uso incorrecto do material
 Falta de
em embalagens
que, por sua vez, exige
possibilidade de
separadas (por
substituição;
encomendar
exemplo, sacos de
 Aquisição de quantidades
menores
cimento);
inexactas devido à falta de
quantidades;
 Utilização do
planeamento;
 Adquirir produtos
material existente
 Atrasos na entrega de
que não cumprem
nas proximidades do
informação ao construtor
as especificações.
local de trabalho,
relacionada com o tamanho e
mesmo que não seja
tipo dos produtos a serem
o mais indicado;
utilizados;
 Conflitos entre a
 Mau funcionamento dos
equipa de projecto e
equipamentos;
os trabalhadores;
 Condições climatéricas
 Roubo/vandalismo.
adversas.
Fase de execução

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING UBI2011 - 28-30 Nov 2011 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

O desperdício e os resíduos na construção podem ser evitados ou, em último caso, podem ser
racionalizados. A reciclagem/reutilização de materiais e componentes da construção, a
utilização de materiais pré-fabricados bem como a adopção de uma produção baseada nos
traços gerais que compõem a filosofia Lean, são alguns dos principais exemplos de potenciais
soluções. É importante também mencionar que a prevenção, tendo em vista a redução do
volume de resíduos, pode ainda ser conseguida através da implementação mais efectiva e
eficiente da hierarquia da gestão de resíduos. Além disso, será igualmente fundamental
começar a conceber os edifícios tendo em vista a sua futura readaptação ou
desmantelamento (permite antecipar e acautelar a formação de um grande aglomerado de
resíduos indiscriminados).

2.2. Caracterização dos resíduos de construção e demolição
Os resíduos de construção e demolição têm uma composição bastante heterogénea, sendo
constituídos maioritariamente por materiais inertes (betão, produtos cerâmicos, vidro,
metais, etc.). Este tipo de resíduos pode ser caracterizado de maneiras distintas, consoante o
tipo de actividade que origina a sua existência. Deste modo, importa diferenciar os vários
géneros de RCD que podem ser gerados na construção civil. Podem ser assim dissociados em 3
tipos: resíduos de construção (originários de construções novas), resíduos de demolição
(material residual que advém da demolição de edifícios ou outras estruturas) e os resíduos
provenientes das obras de remodelação, reabilitação e renovação (6). Os resíduos de
demolição continuam a ser aqueles que mais contribuem para o avultado aglomerado de RCD
presente actualmente na Europa. Segundo a dados que foram possíveis recolher do sítio
oficial da União Europeia, este tipo de resíduos representam cerca de 40 a 50% da
percentagem total de RCD no Espaço Comunitário (7). É portanto a fase da demolição que
mais contribui para a formação de resíduos, o que leva a que seja cada vez mais importante
deter uma atenção redobrada sobre este fase em detrimento das restantes.

2.3. Gestão e valorização dos RCD
Em muitos aspectos, a sustentabilidade ecológica ou ambiental está intimamente
ligada à maneira como lidamos com os resíduos da sociedade (8). Os resíduos são
efectivamente o resultado de todas as actividades do Homem no seu dia-a-dia e o grande
desafio tem sido a prevenção dos mesmos, controlando de certa forma o processo que os
origina. Sendo a sua produção inevitável, apenas uma correcta e eficaz gestão é capaz de
potenciar o seu valor, minimizando também os impactos ambientais da sua deposição. A
gestão dos RCD tem assim como finalidade criar estratégias que incentivem a valorização dos
mesmos, passando sequencialmente pela prevenção, reutilização e reciclagem (6).
O processo de gestão de resíduos na construção deve ser da responsabilidade de todos os
intervenientes, tornando-se por isso essencial que todos eles tenham uma perspectiva de
valorização dos recursos e prevenção ambiental nas várias fases, ao longo do seu ciclo de
vida. Há portanto que destacar o papel dos Projectistas ou Arquitectos (fase de projecto), dos
Empreiteiros e Directores de Obra (fase de execução) e ainda a importante função que os
Operadores de Gestão de Resíduos desempenham na gestão dos RCD que não sofreram
tratamento nem valorização nas fases antecessoras.
Embora, de acordo com estudos realizados recentemente, sejam gerados na fase de projecto
cerca de um terço do total de resíduos produzidos pela construção (9), é na fase de
construção que se encontra a máxima fracção de resíduos. Porém, as tomadas de decisão e
abordagens efectivadas ao longo da fase de projecto podem influenciar claramente o
processo de minimização de resíduos durante a execução da obra. A fase de concepção tem
um papel fundamental e divide parte da responsabilidade de formação de resíduos in situ. O
projectista/arquitecto e a sua respectiva equipa de projecto deverão ter sempre em mente o
prolongamento máximo do ciclo de vida do edifício/estrutura. Por outro lado, a gestão
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING UBI2011 - 28-30 Nov 2011 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

rotineira de resíduos em obra passa essencialmente por promover boas práticas como a
reutilização e a reciclagem. No entanto, muito mais se pode fazer no local onde está a ser
implantando, reabilitado ou demolido um determinado edifício/estrutura. O pensamento
primário terá de estar obrigatoriamente na prevenção. Uma vez gerados, a triagem em obra é
uma boa alternativa, pois permite que os resíduos recuperados sejam valorizados e
posteriormente usados para outros fins.

3. Demolição selectiva / desconstrução
3.1. Considerações preliminares
A construção civil tem manifestado nos últimos anos uma grande evolução, motivada pelas
constantes inovações no plano tecnológico e exigências cada vez maiores de um mercado
extremamente competitivo. Segundo Hurley et al. (2001) grandes mudanças ocorreram nas
últimas décadas na indústria da demolição. Os últimos 30 anos têm sido caracterizados por
uma época de grandes reformas ao nível dos processos de demolição. Ainda há bem pouco
tempo atrás, os trabalhos de demolição tinham como único propósito a destruição completa
do edifício/estrutura, sendo que todos os resíduos e materiais daí resultantes sofriam
inevitavelmente um processo de incineração ou eram encaminhados para aterro. Este tipo de
demolição é correntemente apelidado de demolição convencional/tradicional e caracteriza-se
por ser uma actividade intensa mas relativamente simples e rápida, pois não é necessária
qualificação especializada nem alta tecnologia. O progresso e aperfeiçoamento que têm tido
estão directamente relacionados com a maior complexidade expressa nos actuais projectos de
construção, com os avanços tecnológicos e pressões de um mercado exigente, com a
adaptação a novos modelos legais e regulamentares e ainda com questões relacionadas com a
segurança, saúde e protecção ambiental (10). A indústria da demolição emprega hoje menos
operários do que antigamente, mas em contrapartida opta por uma mão-de-obra mais
qualificada e equipamentos mais sofisticados (3). Deste modo, e com as crescentes
preocupações ambientais, o sector tem apresentando um cenário de mudança, evitando o
recurso a técnicas desactualizadas que já não são adaptáveis a uma cultura actual cada vez
mais ligada aos princípios da sustentabilidade.

3.2. Principais factores que influenciam a escolha do método de demolição
A escolha do método de demolição a adoptar nem sempre é uma tarefa simples, pois engloba
uma série de factores que devem ser respeitados e escrupulosamente revistos. Actualmente e
mais do que nunca, as estruturas apresentam tipologias bastante diferenciadas e os materiais
utilizados na sua execução são igualmente muito variados. É extremamente complexo
identificar um meio de demolição que seja comum à maioria das habitações (ou estruturas
análogas), o que faz com que se torne fundamental a elaboração de uma avaliação prévia,
que permita posteriormente optar pela melhor solução. Segundo Kasai et al. (1988) e McGrath
et al. (2000), são onze os factores que afectam a escolha do método de demolição (11) (12):
 Forma estrutural do edifício (Relacionado com os aspectos físicos do edifício a
demolir);
 Escala da estrutura a demolir (Relacionado com as dimensões reais da estrutura);
 Localização da estrutura (A planta de acesso pode de facto afectar a escolha do
equipamento de demolição);
 Níveis permitidos de incómodo (Níveis de tolerância ao ruído, poeira e vibração);
 Âmbito da demolição (Método adequado ou não para a demolição parcial ou selectiva);
 Utilização da estrutura (Uso a que foi sujeita a estrutura);
 Segurança (Garantia de segurança de todos os intervenientes do processo de
demolição, bem como do público em geral e do meio ambiente circundante);
 Tempo (O objectivo passa por recuperar a maioria dos componentes demolidos desde
de que isso não signifique um alargamento muito significativo do período temporal).
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 Destino dado aos materiais e componentes recuperados (A escolha do método de
demolição deverá ter como referência base o processo de demolição selectiva);
 Cultura da empresa de demolição na fase de execução (É essencial que a empresa
responsável pela demolição seja devidamente qualificada e esteja preparada para lidar
com problemas particulares que possam surgir);
 Custo (Se o método tiver um custo elevado e não apresentar quaisquer benefícios,
dificilmente o dono de obra irá optar pela sua escolha).
Pode então concluir-se que a escolha da(s) técnica(s) a aplicar na demolição de uma
edificação ou estrutura similar deve ser efectuada após uma devida ponderação de todos
estes onze factores (6).

3.3. A desconstrução como meio de promoção da sustentabilidade na
construção
A desconstrução ou demolição selectiva de um edifício é um processo que se caracteriza pelo
seu desmantelamento cuidadoso, de modo a permitir a recuperação de materiais e elementos
da construção, promovendo a sua reutilização e reciclagem (13). Esta técnica visa assim
atenuar o impacto que a indústria da demolição causa ao meio ambiente através da redução
da fabricação de novos produtos e da limitação do volume de resíduos depositados
indevidamente em aterros (14). Os benefícios do seu uso são enormes comparativamente com
a típica demolição tradicional. Em termos gerais, o uso da desconstrução apresenta diversas
vantagens tais como (3):
 Promoção de práticas “verdes” como a reciclagem e reutilização de materiais;
 Conduz à inovação e surgimento de novas tecnologias que privilegiem o
desenvolvimento sustentável do sector;
 Aparecimento de novos mercados direccionados para os materiais e componentes
recuperados;
 Permite colher proveitos económicos (recuperação dos custos de demolição através da
venda dos elementos resgatados);
 Benefícios ambientais (redução do desperdício e da quantidade de resíduos
encaminhados para aterro);
 Vantagens de cariz social (criação de um maior número de postos de trabalho, pois a
desconstrução é uma actividade que exige um maior número de operários).
O uso regular da desconstrução constitui assim mais um passo importante rumo à
sustentabilidade, na medida em que desempenha um papel fundamental na formação de uma
indústria auto-suficiente.

3.4. Obstáculos à implementação da desconstrução
Ao longo dos últimos anos a desconstrução tem apresentado uma evolução positiva na medida
em que tem sido mais vulgar o seu uso. Contudo, esta técnica específica de demolição não é
tão utilizada como o espectável. O simples facto de fazer as coisas de forma diferente,
afastando-se do convencional, faz com que esta indústria opte pela via mais simples, mais
rápida e teoricamente mais barata como é o caso da demolição convencional. A resistência à
mudança é sempre o principal obstáculo à implementação de técnicas inovadoras como é o
caso da desconstrução. Apesar dos seus comprovados benefícios, existem outros parâmetros
que devem ser considerados e que por vezes representam barreiras limitativas. Entre as
principais barreiras à desconstrução podem ser destacadas as seguintes (3):
 Carência de formação que, em geral, se verifica nesta área (falta de mão-de-obra
especializada);
 Processo habitualmente mais demorado do que a demolição convencional;
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING UBI2011 - 28-30 Nov 2011 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

 Falta de mercado para os materiais e componentes recuperados (relutância em adquirir
materiais reciclados);
 Dificuldades pontuais encontradas no decorrer da demolição selectiva (por exemplo,
dificuldade na remoção de materiais);
 Pressões de mercado (clima corrente de “o mais rápido possível”);
 Dificuldades no manuseamento e tratamento dos resíduos perigosos;
 Receio de arriscar (uso de um método relativamente novo e complexo);
 Edifícios/estruturas não foram projectadas para a sua desconstrução;
 A crença generalizada de que a desconstrução é menos viável do ponto de vista
financeiro do que a demolição convencional.
De facto, a desconstrução é uma técnica que ainda não reúne consenso no seio da indústria
da construção. O facto de ser um processo mais moroso do que a demolição convencional
(segundo Leuroux e Seldman (1999) poderá ser duas a dez vezes mais lento) contribui
significativamente para a sua falta de aceitação generalizada. O tempo está inevitavelmente
ligado ao dinheiro, e esse facto torna-o num factor de decisão fundamental. A pressão actual
imposta pelos períodos definidos conduz a que se opte na maior parte das vezes, pela
maneira mais simples e mais rápida, de modo a ter um nível de produtividade superior. Pode
dizer-se efectivamente que os custos do trabalho, aliados às restrições de tempo e as taxas
de demolição, representam os factores que mais influência têm na viabilidade da demolição
selectiva (6). Porém, é possível verificar que em alguns casos esta prática apresenta
benefícios financeiros que compensam os custos dispendidos inicialmente. Estudos realizados
nos Estados Unidos da América, da autoria da Agência de Protecção Ambiental, comprovam
que a desconstrução pode vir a custar 30% a 50%, menos do que a demolição convencional
(16). Tal situação é explicada com os benefícios fiscais decorrentes da venda dos materiais
recuperados.

4. Inquérito por questionário aos empreiteiros
4.1. Apresentação e fundamentação do inquérito
Na sequência de um estudo de investigação realizado na Universidade do Minho intitulado de
“Optimização da Gestão de Resíduos de Construção e Demolição” (3), foi implementado um
inquérito destinado a empresas de construção civil (empreiteiros). Esse inquérito teve como
principal objectivo recolher a percepção dos mesmos relativamente ao actual panorama
nacional de gestão de RCD, designadamente no tocante ao nível e qualidade de implantação
da nova regulamentação. De igual modo, o inquérito procurou ainda averiguar quais os
principais factores que, segundo os empreiteiros, condicionam a escolha do processo de
demolição, bem como quais as barreiras que contribuem para que a desconstrução ainda não
seja prática corrente nos dias de hoje.

4.2. Universo inquirido
Para a selecção dos Empreiteiros inquiridos foram tidos em consideração dois critérios que
estão intimamente ligados. Em termos gerais, recorreu-se a empresas conceituadas no ramo
da construção civil em Portugal. Seleccionaram-se as melhores empresas para trabalhar em
Portugal em 2010 e em 2011, bem como as maiores empresas de construção civil em Portugal
(identificadas segundo o Volume de Negócios). Foram assim inquiridas um total de 60
empresas, um número bastante razoável e habitual em investigações deste tipo. Convém
ainda referir que a amostra se caracteriza por ser constituída por dois “conjuntos” de
inquiridos, um relativo à componente ambiental (departamento de qualidade, ambiente e
segurança) e outro referente à parte de produção (departamento de produção). Num
inquérito desta natureza, foi bastante importante recolher a percepção destes dois grupos
para a obtenção de resultados credíveis e abrangentes.
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4.3. Metodologia adoptada
O inquérito desenvolvido no referido estudo de investigação foi dissociado em três secções
distintas. Na secção I, foi abordado o tema da gestão de resíduos em Portugal, onde foi dado
ênfase à aplicabilidade do Decreto-Lei n.º 46/2008 de 12 de Março e suas consequências. Na
secção II era apresentada uma tabela, onde constavam diversos factores que foram
cuidadosamente seleccionados (mediante a compilação bibliográfica feita previamente), cujo
objectivo passava por identificar quais representavam maior relevância no processo de
escolha do método de demolição. Relativamente à secção III, era pedido aos inquiridos que
assinalassem o grau de relevância para cada uma das barreiras à desconstrução apresentadas.
Foram apresentados aos inquiridos um conjunto de factores (secção II) e um conjunto de
barreiras (secção III), subdivididos em classes e tipos respectivamente, em que teriam cinco
hipóteses de resposta para cada um deles: Muito Relevante, Relevante, Normalmente Não
Relevante, Irrelevante e Sem Opinião. Para a identificação dos factores e das barreiras mais
relevantes, procedeu-se ao cálculo do Índice de Importância Relativa (IIR) através da seguinte
expressão:
IIR

∑

·
·

100

Eq. (1)

Em que:
= Número total de respostas por factor / barreira
= Nº de níveis definidos como sendo opções de resposta válida (4 neste caso, uma vez que a
opção de resposta E não terá qualquer peso no cálculo do IIR)
= Constante que expressa o peso dado a cada opção de resposta
Para a opção de resposta A (Muito Relevante) ......................
Para a opção de resposta B (Relevante) ..............................
Para a opção de resposta C (Normalmente Não Relevante) .......
Para a opção de resposta D (Irrelevante) .............................

=4
=3
=2
=1

= Variável que expressa a frequência com que é seleccionada a resposta i

4.4. Apresentação e discussão dos resultados
Dos 60 empreiteiros inquiridos obtiveram-se respostas por parte de 22 empresas, perfazendo
um total de 37% de respostas validadas. Contudo, foram conseguidos 25 inquéritos no total,
uma vez que uma das empresas inquiridas disponibilizou quatro inquéritos de pessoas com
cargos distintos. De seguida serão explanados todos os resultados obtidos através da análise
de dados efectuada de acordo com as respostas dos inquiridos.
Secção I: O Decreto-Lei n.º 46/2008 de 12 de Março
A primeira questão da secção I pretendia saber se, na opinião dos inquiridos, a publicação
desta recente legislação impulsionou ou não a triagem de resíduos em obra. Perante os
resultados obtidos, quase 90% dos inquiridos responderam afirmativamente. Apesar de a
grande maioria ter apontado que o referido Decreto-Lei estimulou de facto a triagem de
resíduos em obra, uma parte dos inquiridos chamou a atenção para o facto de que, mesmo
reconhecendo a ocorrência de melhorias significativas no processo de gestão de RCD, esta
recente publicação da lei ainda não satisfaz totalmente as necessidades dos empreiteiros,
que apresentam pontualmente dúvidas na sua interpretação. Além disso, o Decreto-Lei não
esclarece devidamente as responsabilidades de cada um dos intervenientes.
Na questão 2 foi abordado o tema da obrigatoriedade das obras públicas apresentarem um
Plano de Prevenção e Gestão de RCD (PPG RCD). Foi assim interrogado aos inquiridos se esse
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facto potencia ou não a reutilização/valorização de resíduos. De acordo com as respostas
obtidas, conclui-se que efectivamente, a elaboração do plano contribui directamente para a
promoção de práticas sustentáveis de gestão de resíduos. Ainda assim, uma grande
percentagem de inquiridos respondeu que apenas em certos casos isso se verifica (figura 1).
20%
44%

Sim
Só em certos casos

36%

Não
Figura 1: Gráfico representativo das respostas obtidas à questão 2 (Secção I - Empreiteiros)

Dos 20% de inquiridos que responderam negativamente, uma das empresas integrantes desse
grupo afirma que os PPG RCD são em certos casos, autênticas “nulidades” e em nada se
relacionam com o projecto e projectista. A obrigatoriedade de elaboração do plano é da
responsabilidade do Dono da Obra e aplicável apenas às obras públicas, estando os
Empreiteiros apenas incumbidos de implementar as medidas aí prescritas. Um outro inquirido
afirma que, apesar de actualmente os PPG RCD serem uma parte integrante de todos os
projectos, contém diversas ambiguidades e continuam bastante incompletos, nomeadamente
no tocante às medidas de reutilização/valorização.
A última questão da secção I chama a atenção para o artigo 3º do referido Decreto-Lei, que
refere que a prevenção e gestão de RCD deverão ser da responsabilidade de todos os
intervenientes no seu ciclo de vida. Questionou-se deste modo se isto já está a ser efectivado
na prática corrente ou se ainda não é muito notório. Das respostas obtidas, 48% entende que
começa ainda a dar os primeiros passos, enquanto 32% afirma mesmo que ainda não está a ser
feito. Apenas 20% julga que se denota a intervenção de todos os intervenientes ao longo do
processo de gestão de RCD. Relativamente aos inquiridos que responderam negativamente
(32%), foi lhes pedido que apontassem os principais motivos. Entre as razões aludidas destacase claramente a desresponsabilização por parte de alguns intervenientes, que se mostram
completamente indiferentes à problemática da gestão de resíduos e do desenvolvimento
sustentável, bem como a falta de formação bem patente nesta área (figura 2).
35%
30%
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20%
15%
10%
5%
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Percentagem

Desresponsabilização
por parte de alguns
intervenientes

O Decreto‐Lei ainda
não é totalmente
esclarecedor

Falta de formação

Encargos financeiros
adjacentes

33%

20%

27%

20%

Figura 2: Motivos apontados para que a prevenção e gestão de RCD ainda não seja da responsabilidade de todos os
intervenientes no seu ciclo de vida (Empreiteiros)

Secção II: Factores que influenciam o processo de demolição
A secção II do referido inquérito procurou apurar junto dos inquiridos, quais os factores mais
preponderantes na escolha do método de demolição. Após ter sido feito o tratamento de
dados (de acordo com a metodologia descrita anteriormente), foi possível identificar-se
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aqueles que de facto, são mais importantes para a realidade portuguesa (mais relevantes). Na
tabela seguinte são apresentados os que obtiveram melhor classificação, ou seja, maior IIR,
segundo as respostas dos inquiridos. Os restantes factores e respectiva hierarquização podem
ser consultadas no documento de base do presente artigo (3).
Tabela 1: Apresentação dos factores que mais relevância têm na escolha do processo de demolição
Classe de factores
Relacionados com aspectos físicos do
edifício
Relacionados com legislação e
ambiente
Contratuais
Outros aspectos

Factores mais relevantes

ÍIR

Forma estrutural do edifício

86%

A tecnologia e matérias que integram a construção

Segurança
De trabalhadores, de pessoas e ambiente

Tempo disponível
Custos monetários

91%
87%
90%

Secção III: A desconstrução - Barreiras
A última secção do inquérito destinado a empreiteiros dizia respeito ao tema debatido no
capítulo 3, ou seja, a desconstrução/demolição selectiva. Analogamente à secção II, serão
aqui apresentados de seguida os resultados da investigação feita, com o intuito de encontrar
os principais entraves que impedem que esta prática não tenha um uso tão frequente em
Portugal. Na tabela seguinte são assim apresentadas as barreiras que, segundo os inquiridos,
maior importância têm. As restantes barreiras e respectiva hierarquização podem ser
consultadas no documento de base do presente artigo (3).
Tabela 2: Apresentação das principais barreiras à desconstrução
Tipo de barreiras

Barreiras mais relevantes

Percepção e educação

Desconhecimento das possibilidades de utilização
A desconstrução necessita de mão-de-obra mais especializada do que a
demolição tradicional
Pressões de mercado – o clima corrente de “o mais rápido possível”
Falta de incentivos para a utilização de materiais usados
Falta de informação específica
Falta de incentivos para a utilização de materiais usados
Falta de entendimento dos benefícios e oportunidades da
desconstrução

Económicas e de mercado
Técnicas
Legais e governamentais
Conceber pensando na
desconstrução

IIR
91%
87%
87%
87%
81%
89%
88%

5. Conclusões
Anualmente, a indústria da construção é confrontada com o crescimento exponencial da
produção de RCD e esta tendência manifesta-se de forma tão acelerada e contínua como
preocupante. Apesar de tudo, denota-se já um claro sentido de responsabilização por parte
dos empreiteiros, que foi notório perante a análise dos resultados do inquérito implementado.
De facto, a criação do Decreto-Lei n.º 46/2008 incitou os intervenientes para a triagem em
obra. Contudo, esta legislação ainda não satisfaz totalmente as suas necessidades e os
empreiteiros apresentam pontualmente dúvidas na sua interpretação. É importante que todos
os intervenientes estejam devidamente advertidos e consciencializados para esta
problemática. Será também essencial alertar a comunidade da indústria da construção para a
importância da integração definitiva e rigorosa de modelos de gestão tanto na fase de
projecto como de execução. Segundo os empreiteiros, a falta de responsabilização por parte
de alguns intervenientes, aliado à carência de formação notória nesta área, são os principais
motivos para que a prevenção e gestão de RCD não seja considerada pelos vários
intervenientes no seu ciclo de vida.
Relativamente aos processos de demolição e concretamente à desconstrução, é importante
referir que ainda subsiste um receio generalizado no seu uso efectivo. Existe efectivamente
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uma manifesta falta de informação sobre os seus benefícios. De facto, a demolição selectiva
é um método que está associado a custos bastante elevados embora esses gastos possam ter
retorno e ser devidamente compensados com as receitas provenientes da venda dos materiais
reciclados/reutilizáveis. Todavia, a falta de mercados para os materiais recuperados tem
prejudicado a viabilidade económica da desconstrução bem como o potencial de recuperação
e valorização de resíduos que lhe estão associados. Em síntese, podemos com segurança
afirmar que se não forem tomadas medidas de prevenção adequadas e em tempo útil, que
procurem privilegiar os princípios da sustentabilidade, Portugal irá debater-se a curto prazo
com um problema de proporções incontroláveis.
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Resumo
A bibliografia refere que cerca de 75% do custo de um produto é determinado na respectiva fase de projecto.
Todavia, é nesta fase de desenvolvimento de um produto que há menos informação a ser utilizada nas tomadas de
decisão determinantes para o projecto, o que conduz a uma fonte de incerteza, nas soluções técnicas como nos
custos consequentes da produção. Este facto faz com que deva ser feita a integração do custo em articulação com o
desempenho desejado, durante o projecto conceptual. No artigo é utilizado um caso de construção metalomecânica reservatório para gás - no qual as dimensões funcionais são determinadas em articulação com o custo estimado do
material e da produção. O caso apresentado mostra como, com a disponibilização de informação de custo, é possível
a tomada de decisão numa fase preliminar do projecto, com um cariz integrado de funcionalidade e custo no
desenvolvimento do produto.
Palavras-chave: Desenvolvimento do produto, concepção, custo industrial, desempenho, tomada de decisão,
modelação do custo

Introdução
Vasta bibliografia refere que cerca de 75 % do custo final de um produto fica previamente
determinado por decisões tomadas aquando da fase inicial do respectivo projecto (fase
conceptual e projecto de pormenor) (1) e (2). Não obstante alguns autores questionarem esta
afirmação (3) e (4), a grandeza deste valor é reconhecida e aceite na generalidade. A relação
entre custos efectivos e custos alocados está bem representada na Figura 1 e mostra que faz
sentido haver investimento em conhecimento durante a concepção.

Figura 1 – Evolução das percentagens cumulativas de custos alocados e
efectivos no desenvolvimento de um produto (baseado em (2))
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A Figura 2 traduz qualitativamente a relação entre os custos das alterações, a sua facilidade
de implementação e a informação sobre o produto, ao longo do tempo de desenvolvimento.
Quanto mais tarde se tomarem decisões de alterações num produto, mais dispendiosas e
difíceis se tornam. Consequentemente, é desejável a alocação dos recursos necessários na
fase inicial de concepção do produto porque as decisões aí tomadas têm efectivamente um
custo reduzido. Todavia, é nessa fase que existe menor quantidade de informação sobre o
produto, o que conduz a fontes de incerteza (5) com os custos consequentes na produção.
Nestas circunstâncias, afigura-se como extremamente útil a disponibilidade da maior
quantidade de informação sobre o produto durante a fase inicial de projecto, cuja atitude
para a sua obtenção está representada pela seta a cinzento e pela linha a traço interrompido
na Figura 2. Em muitos casos esta informação não existe, devendo ser previamente
preparada. Noutras situações, existe disponível uma grande quantidade de informação
baseada no histórico requerendo trabalho de sistematização (gráficos, tabelas, etc.) com
vista à sua utilização na fase conceptual de projecto. Face ao exposto, é desejável que a
equipa de projecto deva também dispor de informação relativa a custos para integração com
as decisões de carácter técnico-operacional (6).

Figura 2 – A importância de dispor de informação na fase inicial do projecto

O objectivo deste artigo consiste em evidenciar que a recolha, o tratamento, a
sistematização e a integração de informação técnica e de custeio, se revela de grande
utilidade na tomada de decisões em fase muito embrionária de projecto. Desta forma é
possível obter um projecto de um produto que simultaneamente garanta o desempenho
pretendido e seja produzido com custos mais favoráveis atendendo aos constrangimentos de
cada caso em concreto. Para o efeito, apresenta-se um estudo de caso de projecto de
reservatórios pressurizados, no qual são desenvolvidos gráficos que relacionam características
funcionais – que determinam o desempenho – com o custo específico, os quais permitem
tomadas de decisão fundamentadas.

Projecto de reservatório
Considera-se que os reservatórios estudados neste trabalho se destinam ao armazenamento
de GPL à pressão de 16 bar. A superfície exterior do reservatório é decapada e pintada e
prevê-se uma sobreespessura da chapa, não inferior a 1 mm, para compensar os efeitos da
corrosão. Os reservatórios são compostos por um corpo central cilíndrico e por dois fundos
copados. Por razões de simplicidade, nas representações utilizadas neste artigo apenas se
incluem o corpo central e os fundos copados (Figura 3), excluindo-se elementos tais como
apoios, entradas de homem e outras ligações ao reservatório.
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O corpo central e os fundos copados dos reservatórios são obtidos a partir de chapas de aço
nas espessuras disponíveis no mercado.

Figura 3 – Dimensões funcionais do reservatório

Os fundos copados para reservatórios podem ser de forma hemisférica, elíptica, torisférica ou
outras. As soluções construtivas mais utilizadas em reservatórios pressurizados são as elípticas
e as torisféricas verificando-se que a escolha depende da aplicação, da disponibilidade do
mercado e também da tradição dos vários sectores de actividade. Neste trabalho optou-se por
fundos de forma torisférica do tipo Korbbogen DIN-28013 (Figura 4) por serem de utilização
comum em aplicações como a reportada neste estudo. Por razões de natureza construtiva o
fundo inclui uma extensão cilíndrica de comprimento h1, tendo-se considerado no artigo h1 =
3s.

Figura 4 – Fundo copado torisférico do tipo Korbbogen DIN-28013 - geometria

Considera-se que a espessura do fundo copado é igual à espessura do corpo cilíndrico, o que
para a forma Korbbogen, traduz uma opção conservadora relativamente à resistência
mecânica dos fundos comparativamente ao corpo cilíndrico. Esta escolha apresenta também
vantagens no fabrico dos reservatórios.
De acordo com (7) a expressão 1 aplica-se no dimensionamento de reservatórios cilíndricos
sujeitos a pressão interior. Essa expressão traduz a relação a verificar no corpo cilíndrico do
reservatório para assegurar a sua resistência mecânica.

s

D ap
c1 c 2
2ν K S p

se

Da / Di < 1.2

em que:
Da = diâmetro exterior;
Di = diâmetro interior (Di = Da - 2s);
s = espessura da parede cilíndrica;
K = tensão característica;
S = factor de segurança;
= factor de correcção para a soldadura [0.8 a 1];
c1 = sobreespessura relativa ao processo de fabrico;
c2 = sobreespessura relativa ao desgaste e à corrosão;
p = pressão interior.
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(1)

Atendendo a que os reservatórios são construídos em aço e que a pressão nominal é 16 bar, a
relação Da / Di < 1.2 verifica-se para todas as configurações consideradas. Desta forma validase a utilização da expressão 1 neste estudo.
Tendo em conta que no processo de fabrico dos fundos copados há uma tendência para
diminuir a espessura da chapa em algumas zonas, opta-se por considerar uma sobreespessura
de 2 mm para compensar esta diminuição de espessura e a corrosão. Assim, na expressão 1
tem-se c1 + c2 = 2 mm.
Opta-se por realizar o cálculo da resistência mecânica considerando a condição de ensaio do
reservatório. Desta forma, considera-se p = 24 bar = 1.5 x 24 bar e S = 1.1. No respeitante à
tensão característica utilizam-se os valores 235 N/mm2, 275 N/mm2 e 355 N/mm2 que
correspondem respectivamente às tensões de cedência dos aços S235JR, S275JR e S355JR.
Relativamente ao factor de correcção para a soldadura utiliza-se = 0.9, valor que se situa a
meio do intervalo considerado para esta variável [0.8 a 1].
Nas condições apresentadas e tendo em conta oobjectivo do artigo, é conveniente relacionar
a espessura da parede do corpo cilíndrico com o correspondente diâmetro. Para o aço S235JR
(K = 235 N/mm2) pode então escrever-se s = Da/161.2+2 mm, ou equivalentemente D a =
161.2x(s-2 mm).
Assim, considerando as espessuras de chapa de aço existentes no mercado, s = 8; 10; 12; 14;
16 mm, calculam-se os correspondentes diâmetros exteriores do corpo cilíndrico do
reservatório. Para o caso particular de s = 12 mm obtém-se Da = 1612 mm e,
consequentemente, Da / Di = Da / (Da - 2s) = 1.016 < 1.2.
Definidos os diâmetros em função das espessuras de chapa, calculam-se os comprimentos do
reservatório que permitem acomodar o volume pretendido considerando os volumes
seguintes: V = 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32 m3. Considera-se que o volume total do
reservatório é composto por uma parcela relativa ao corpo cilíndrco e por outra relativa à
parte interior dos dois fundos copados.
Através de Escoe (8) e de (9) obteve-se que o volume contido no interior da parte torisférica
do fundo se pode determinar pela relação aproximada 0.1298 (Da - 2s)3, onde as variáveis têm
o significado apresentado na Figura 4. Assim, o volume total contido no interior do fundo
copado vale V 0.1298 (Da - 2s)3 + / 4 (Da - 2s)2 h1, em que o segundo termo representa o
volume interior da parte cilíndrica do fundo.
Através da modelação sólida dos reservatórios, obteve-se a relação aproximada para o cálculo
da área da superfície exterior da parte torisférica do fundo 1.10 Da2. Resulta que a área da
superfície exterior do fundo copado se pode obter pela relação 1.10 Da2. + Dah1, em que o
segundo termo representa a área da superfície exterior da parte cilíndrica do fundo.
De acordo com [3] e [4] o comprimento interior da parte torisférica do fundo pode-se obter
através da relação h2 = 0.255 Da – 0.635 s.
Considerando as expressões anteriores estima-se o volume interior, a área da superfície
exterior e o comprimento dos reservatórios.

Função custo
Com o objectivo de integrar o custo na fase conceptual, foi desenvolvida uma função custo
que contemplasse o custo de aquisição do material e os custos associados aos principais
processos tecnológicos na produção de reservatórios. Como referido anteriormente, não
foram considerados os custos relativos a alguns pormenores, por exemplo, entrada de homem
e apoios.
Assim, para o cálculo do custo total dos reservatórios é usada a expressão 2.

C Total

C tp

em que:
CTotal =
Ctp =
Cm_c =

Cm_c C sd

Cc

c

C dc

Cpt

Custo total
Custo dos topos
Custo do material da zona cilíndrica
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(2)

Csd =
Cc+c =
Cdc =
Cpt =

Custo
Custo
Custo
Custo

da soldadura
do corte e da caladragem da chapa
da decapagem
da pintura

O custo dos topos foi obtido por consulta a uma empresa especializada neste fabrico; o custo
dos materiais foi obtido com base nos seguintes valores médios: 0.72 €/kg para o aço S235JR,
0.74 €/kg para o aço S275JR e 0.89 €/kg para o aço S355JR; o custo da soldadura foi
calculado como sendo 8% do custo do material da zona cilíndrica baseado em informações
recolhidas em diversas empresas; o custo do corte e da calandragem foi obtido considerando
0.5 €/kg; os custos da decapagem e da pintura foram considerados 5 €/m2 e 5.5 €/m2,
respectivamente. Estes dois últimos tiveram como base a informação provenientes de
empresas industriais de metalomecânica.

Resultados e discussão
A partir dos valores referidos no projecto de reservatório e na função custo, foram
construídas as Tabelas 1, 2 e 3, cada uma relativa respectivamente aos aços S235JR, S275JR e
S355JR. Em cada tabela e para cada volume e cada espessura, são apresentados os valores do
diâmetro exterior (Da), comprimento total do reservatório (L), custo total, relação
geométrica L/Da e o custo total por metro cúbico.
Para facilitar a interpretação e a utilização dos resultados em processos de tomada de
decisão na concepção de reservatórios, foram construídos os gráficos constantes nas Figuras
5, 6 e 7, cada um relativo aos três tipos de aços estudados. Neles, para cada volume, estão
representados os custos unitários em função da relação L/Da.

L/Da
6.0
2.6
1.4
0.9
0.7
L/Da
17.7
7.5
4.0
2.4
1.6
L/Da
29.3
12.4
6.5
3.8
2.5
L/Da
40.9
17.3
9.0
5.3
3.4

€/m3
438.64
452.55
477.43
593.20
732.77
€/m3
404.30
386.82
381.88
411.73
451.96
€/m3
397.49
373.74
362.83
375.43
395.80
€/m3
394.58
368.09
354.63
359.88
371.73

Volume 8 m3

CTotal (€)
1755
1810
1910
2373
2931
CTotal (€)
4852
4642
4583
4941
5424
CTotal (€)
7950
7475
7257
7509
7916
CTotal (€)
11048
10306
9930
10077
10408

Volume 16 m3

L (m)
5.812
3.404
2.325
1.768
1.456
L (m)
17.066
9.721
6.363
4.569
3.513
L (m)
28.320
16.038
10.401
7.371
5.570
L (m)
39.574
22.355
14.439
10.173
7.627

Volume 24 m3

Da (m)
0.967
1.290
1.612
1.935
2.257
Da (m)
0.967
1.290
1.612
1.935
2.257
Da (m)
0.967
1.290
1.612
1.935
2.257
Da (m)
0.967
1.290
1.612
1.935
2.257

Volume 32 m3

Volume 12 m3
Volume 20 m3
Volume 28 m3

s (mm)
8
10
12
14
16
s (mm)
8
10
12
14
16
s (mm)
8
10
12
14
16
s (mm)
8
10
12
14
16

Volume 4 m3

Tabela 1- Valores calculados de Ctotal, L/Da e de custo específico para o aço S235JR e para cada volume
Da (m)
0.967
1.290
1.612
1.935
2.257
Da (m)
0.967
1.290
1.612
1.935
2.257
Da (m)
0.967
1.290
1.612
1.935
2.257
Da (m)
0.967
1.290
1.612
1.935
2.257

L (m)
11.439
6.562
4.344
3.168
2.485
L (m)
22.693
12.88
8.382
5.97
4.542
L (m)
33.947
19.197
12.42
8.772
6.599
L (m)
45.201
25.514
16.457
11.574
8.656

CTotal (€)
3304
3226
3246
3657
4178
CTotal (€)
6401
6059
5919
6225
6670
CTotal (€)
9499
8891
8593
8793
9162
CTotal (€)
12597
11723
11266
11361
11654

L/Da
11.8
5.1
2.7
1.6
1.1
L/Da
23.5
10.0
5.2
3.1
2.0
L/Da
35.1
14.9
7.7
4.5
2.9
L/Da
46.7
19.8
10.2
6.0
3.8

€/m3
412.96
403.25
405.77
457.09
522.25
€/m3
400.05
378.68
369.94
389.04
416.90
€/m3
395.79
370.44
358.05
366.36
381.73
€/m3
393.67
366.36
352.06
355.02
364.19
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Tabela 2- Valores calculados de Ctotal, L/Da e de custo específico para o aço S275JR e para cada volume
Volume 8 m3
Volume 24 m3
Volume 32 m3

Volume 16 m3

Volume 20 m3
Volume 28 m3

Volume 12 m3

Volume 4 m3

s (mm)
Da (m)
L (m)
CTotal (€)
L/Da
€/m3
Da (m)
L (m)
CTotal (€)
L/Da
8
1.131
4.311
1599
3.8
399.82
1.131
8.407
2938
7.4
10
1.508
2.585
1671
1.7
417.74
1.508
4.885
2896
3.2
12
1.885
1.826
2205
1.0
551.25
1.885
3.296
3362
1.7
14
2.262
1.446
2645
0.6
661.15
2.262
2.466
3756
1.1
16
2.639
1.245
*
*
*
2.639
1.995
4323
0.8
s (mm)
Da (m)
L (m)
CTotal (€)
L/Da
€/m3
Da (m)
L (m)
CTotal (€)
L/Da
8
1.131
12.504
4277
11.1 356.44
1.131
16.6
5618
14.7
10
1.508
7.185
4121
4.8
343.45
1.508
9.485
5348
6.3
12
1.885
4.767
4520
2.5
376.66
1.885
6.237
5677
3.3
14
2.262
3.487
4868
1.5
405.65
2.262
4.507
5979
2.0
16
2.639
2.744
5402
1.0
450.14
2.639
3.493
6482
1.3
s (mm)
Da (m)
L (m)
CTotal (€)
L/Da
€/m3
Da (m)
L (m)
CTotal (€)
L/Da
8
1.131
20.697
6957
18.3 347.83
1.131
24.794
8297
21.9
10
1.508
11.786
6573
7.8
328.66
1.508
14.086
7798
9.3
12
1.885
7.708
6833
4.1
341.67
1.885
9.178
7992
4.9
14
2.262
5.528
7091
2.4
354.55
2.262
6.548
8203
2.9
16
2.639
4.243
7560
1.6
378.01
2.639
4.992
8640
1.9
s (mm)
Da (m)
L (m)
CTotal (€)
L/Da
€/m3
Da (m)
L (m)
CTotal (€)
L/Da
8
1.131
28.890
9636
25.5 344.14
1.131
32.987
10975
29.2
10
1.508
16.386
9024
10.9 322.27
1.508
18.686
10249
12.4
12
1.885
10.649
9148
5.6
326.73
1.885
12.119
10305
6.4
14
2.262
7.569
9314
3.3
332.65
2.262
8.589
10426
3.8
16
2.639
5.741
9719
2.2
347.10
2.639
6.491
10799
2.5
* Não se considerou dado que o volume interior dos fundos copados é superior ao volume especificado.

€/m3
367.29
362.03
420.23
469.53
540.38
€/m3
351.10
334.25
354.79
373.71
405.10
€/m3
345.70
324.94
332.98
341.78
360.00
€/m3
342.97
320.28
322.03
325.81
337.46

Tabela 3- Valores calculados de Ctotal, L/Da e de custo específico para o aço S355JR e para cada volume
Volume 8 m3
Volume 24 m3
Volume 32 m3

Volume 16 m3

Volume 20 m3
Volume 28 m3

Volume 12 m3

Volume 4 m3

Da (m)
L (m)
CTotal (€)
s (mm)
Da (m)
L (m)
CTotal (€)
L/Da
€/m3
8
1.458
2.721
1597
1.9
399.37
1.458
5.17
2745
10
1.944
1.738
1963
0.9
490.77
1.944
3.113
3016
12
2.43
1.332
2560
0.5
640.09
2.43
2.212
3556
*
*
*
14
2.917
1.153
2.917
1.764
3583
*
*
*
*
16
3.403
1.081
3.403
1.529
3
Da (m)
L (m)
CTotal (€)
s (mm)
Da (m)
L (m)
CTotal (€)
L/Da
€/m
8
1.458
7.618
3893
5.2
324.44
1.458
10.066
5041
10
1.944
4.489
4070
2.3
339.15
1.944
5.864
5122
12
2.43
3.091
4553
1.3
379.39
2.43
3.971
5548
14
2.917
2.374
4540
0.8
378.36
2.917
2.984
5499
16
3.403
1.978
5174
0.6
431.15
3.403
2.426
6105
Da (m)
L (m)
CTotal (€)
s (mm)
Da (m)
L (m)
CTotal (€)
L/Da
€/m3
8
1.458
12.515
6189
8.6
309.46
1.458
14.963
7337
10
1.944
7.239
6175
3.7
308.75
1.944
8.615
7228
12
2.430
4.850
6544
2.0
327.18
2.43
5.73
7541
14
2.917
3.595
6456
1.2
322.82
2.917
4.205
7415
16
3.403
2.874
7037
0.8
351.83
3.403
3.323
7968
Da (m)
L (m)
CTotal (€)
s (mm)
Da (m)
L (m)
CTotal (€)
L/Da
€/m3
8
1.458
17.411
8485
11.9
303.04
1.458
19.86
9633
10
1.944
9.990
8282
5.1
295.77
1.944
11.365
9334
12
2.43
6.609
8536
2.7
304.86
2.43
7.489
9533
14
2.917
4.816
8374
1.7
299.08
2.917
5.426
9332
16
3.403
3.771
8900
1.1
317.84
3.403
4.219
9829
* Não se considerou dado que o volume interior dos fundos copados é superior ao volume especificado.

L/Da
3.5
1.6
0.9
0.6
*

€/m3
343.17
376.96
444.47
447.87
*

L/Da
6.9
3.0
1.6
1.0
0.7
L/Da
10.3
4.4
2.4
1.4
1.0
L/Da
13.6
5.8
3.1
1.9
1.2

€/m3
315.08
320.15
346.76
343.70
381.58
€/m3
305.71
301.15
314.19
308.97
332.00
€/m3
301.03
291.69
297.90
291.61
307.17
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550
V = 4 m3

Aço S235JR

V = 8 m3
V = 12 m3

Custo específico (€/m3)

500

V = 16 m3
V = 20 m3
V = 24 m3

450

V = 28 m3
V = 32 m3
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Figura 5 – Custo específico em função de L/Da e do volume, para o aço S235JR

550

V = 4 m3

Aço S275JR

V = 8 m3
V = 12 m3

Custo específico (€/m3)

500

V = 16 m3
V = 20 m3
V = 24 m3
V = 28 m3

450

V = 32 m3

400
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300
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Figura 6 – Custo específico em função de L/Da e do volume, para o aço S275JR
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550
V = 4 m3

Aço S355JR

V = 8 m3

Custo específico (€/m3)

500

V = 12 m3
V = 16 m3
V = 20 m3

450

V = 24 m3
V = 28 m3
V = 32 m3

400
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250
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Figura 7 – Custo específico em função de L/Da e do volume, para o aço S355JR

A partir da interpretação das tabelas e dos valores representados graficamente, é possível
retirar várias conclusões, nomeadamente:
das 24 curvas (3 aços e 8 volumes), apenas 6 apresentam um custo mínimo num
extremo do domínio estudado que ocorre sempre nos menores valores de volume;
18 curvas apresentam um mínimo no interior do domínio estudado;
em todos os casos, o custo unitário mínimo ocorre sempre para valores de L/Da
pertencentes ao intervalo [1,9;12,4], dos quais 71% pertencem ao intervalo [3;8];
conforme esperado, para o mesmo tipo de aço e para o mesmo valor de L/Da, o custo
unitário diminui com o aumento do volume.
Para uma melhor comparação entre os três tipos de aço, foi construído um gráfico (Figura 8),
no qual são fixados dois volumes (16 e 20 m3) e é apresentado o custo unitário em função de
L/Da. Neste gráfico constata-se que para o mesmo valor de L/Da, é sempre mais económico a
utilização de aços de maior resistência pois necessitam de menores espessuras e menores
comprimentos (L). Este facto é compreensível pois existem parcelas do custo que estão
associadas à massa (custo de material, custo de soldadura e custo de corte e calandragem) e
outras associadas à área (custo de decapagem e custo de pintura).
A informação contida nos gráficos das Figuras 5,6,7 e 8 pode revelar-se de grande utilidade
pois permite obter para cada volume a relação L/D a correspondente à solução mais favorável.
Na posse desta informação, a equipa de projecto poderá, então, desenvolver o projecto
detalhado centrado nos valores assim obtidos.
A título ilustrativo, considere-se dois exemplos:
1. No projecto de um reservatório de 20 m3, obtém-se da Figura 8 que a solução de custo
mais baixo é a que corresponde à utilização do aço S335JR. Em seguida, da Figura 7 é
possível identificar a relação L/Da = 3.7 como a mais favorável. Da Tabela 3, para
L/Da = 3.7 encontram-se as seguintes características funcionais do reservatório a
projectar (s=10 mm, Da=1.944 m e L=7.239 m) e o custo total previsível de 6175
Euros.
2. Admitindo que para o exemplo anterior existisse o constrangimento de 5 metros para
o comprimento do reservatório, das Tabelas 1, 2 e 3, e para o volume de 20 m 3,
constata-se que o material S355JR continua a constituir a opção mais favorável,
tendo-se duas alternativas: (s=12 mm, Da=2.430 m e L=4.850 m) e (s=14 mm, Da=2.917
m e L=3.595 m), com custos totais previsíveis de 6544 e 6456 Euros, respectivamente.
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Figura 8 – Custo específico em função do L/Da e do aço, para os volumes de 16 m3 e de 20 m3

Conclusões
O caso apesentado evidencia quão útil pode ser a existência de informação trabalhada
previamente para ser usada em fases muito embrionárias do projecto de qualquer produto.
Desta forma, é possível, desde o início, direccionar o projecto de pormenor para zonas
favoráveis de valores das variáveis consideradas importantes.
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Resumo
O recurso à técnica de prototipagem rápida (PR) tem sido cada vez mais um elemento chave na detecção de erros de projecto, tanto no
âmbito da análise estrutural como da estética [1]. Porém esta técnica carece de elevados investimentos em novos equipamentos, impedindo
a sua expansão pela indústria metalomecânica. Com o intuito de substituir as actuais máquinas de PR, é considerado o desenvolvimento de
protótipos usando uma CNC de 3 eixos com recurso a um 4 eixo rotativo [2].
Este trabalho tem como inovação a criação de protótipos com recurso a um 4º eixo contínuo num único aperto. Mostrando que desta forma é
possível reduzir o tempo de maquinação em superfícies côncavas e convexas e de eliminar raios de concordância onde se pretendem ter
arestas vivas, permitindo assim aproximar o protótipo do desenho inicialmente pretendido.
Palavra-chave: CAD, CAM, CNC, Prototipagem Rápida

1. Introdução
A necessidade de criar protótipos com o fim reduzir erros de projectos, tem sido outra estratégia, que os
fabricantes de componentes adoptaram para solucionar os vários problemas na indústria metalomecânica. Esta
necessidade levou a procura das máquinas de PR (Prototipagem Rápida).
A grande desvantagem na aquisição destas máquinas reside no elevado custo associado ao seu investimento.
Segundo Frank Matthew [2] aproveitando as máquinas CNC de 3 eixos e aplicando um 4ºeixo rotativo, seria
possível fixar a peça e maquinar em todo o seu torno indexadamente sem a necessidade de mudar o aperto. Com
esta técnica Frank Matthew, conseguiu justificar a utilização das máquinas de 3 eixos como alternativa às
actuais máquinas de Prototipagem Rápida.
O seu estudo baseou-se na construção de um componente de bicicleta, a partir de um bloco cilíndrico, fixo pelas
duas extremidades.
Metodologia adoptada por Frank Matthew:
No ponto 1 a peça encontra-se fixa em 2 extremidades na posição 0º, sendo maquinada toda essa face até
metade do cilindro.
No ponto 2 o eixo é rodado 90º e maquinado novamente até meio do cilindro. Posteriormente o eixo vai sendo
rodado mais 2 vezes até perfazer um total de 360º correspondente às duas faces restantes (3 e 4). Após a
maquinação das 4 faces, são então removidos os suportes de fixação 5 e depois 6 até a peça cair por gravidade.
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Figura 1 - Método de Frank Matthew
Apesar do grande sucesso de Frank Matthew, este método não contempla todo o tipo de peças devido às
limitações do movimento indexado. No caso de estudo demonstrado pelo autor, todas as operações realizadas
foram operações possíveis com o recurso ao eixo indexado.
Desta forma é proposto um modelo que apresenta superfícies complexas no qual a sua realização não seria
possível recorrendo ao método de Frank Matthew.

2. Testes realizados
O exemplo proposto para estudo tem de ser um modelo cuja geometria seja considerada complexa ou seja, a sua
execução não seja possível recorrendo ao método de Frank Matthew. Desta forma é apresentado um modelo
constituído por geometrias possíveis realizar nos 2 processos (indexado e contínuo), mas com o pormenor de
conter uma superfície convexa limitada por uma face perpendicular no qual apresenta uma aresta viva.
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2.1 -

Modelo de estudo

Figura 2 – Modelo de estudo

Para realização do modelo proposto, será necessário recorrer a um conjunto de operações, tais como:
1. Contorno multi-eixo;
2. Furação simples;
3. Furação profunda;
4. Caixa com conto arredondado;
5. Aresta arredondada
6. Contorno linear

Figura 3 – Operações a efectuar

2.2 -

Equipamento utilizado

Para realizar este estudo utilizaram-se os seguintes equipamentos:
1. Centro de maquinação vertical Cincinnati;
2. Bucha concêntrica de 3 castanhas;
3. Ponto.

1

2

3
Figura 4 - Recursos oficinais
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2.3 -

Metodologia utilizada segundo Frank Matthew (4º eixo indexado)

O método utilizado neste trabalho segue a teoria de Frank Matthew, já anteriormente estudado também por Rui
Cavaleiro [3] no qual o bruto de maquinação é fixo num 4ºeixo através de uma bucha de 3 grampos, apoiado por
um ponto na extremidade livre. O zero de referência encontra-se na face da peça, coincidente com o eixo de
rotação do 4 eixo (Fig.5).
Para realizar este modelo recorrendo ao método tradicional seriam necessários 4 apertos para que a peça ficasse
completamente feita. Segundo o método de Frank Matthew será usado só um aperto com varias rotações, com o
fim de realizar todas as operações necessárias. A figura seguinte descreve as várias posições adoptadas para
realização do modelo. De A até E são maquinadas as várias faces do modelo, desempenhando todas as operações
inerentes ao modelo. Nos pontos G e F são cortados os apoios até que a peça caia por gravidade.

Figura 5 – Método de fixação
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2.4 -

Construção do protótipo

A

B

E

C

D

F

G

Figura 6 - Fases de Maquinação

No final o modelo apresentava alguns aspectos negativos
em termos da geometria pretendida. O resultado obtido seria
devido ao uso da ferramenta de ponta esférica utilizada para
maquinar a superfície convexa. Por esta se encontrar limitada por
uma superfície perpendicular à direcção de trabalho da superfície
convexa a ferramenta de ponta esférica não teria como criar o
canto de aresta viva.
Para solucionar este defeito é substituído o eixo rotativo indexado
por um eixo contínuo, permitindo desta forma a utilização de uma
fresa de topo raso.
Figura 7 – Material deixado pela fresa esférica
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Figura 8 – Comparação de fresas

Desta forma a fresa vai maquinar sempre perpendicular a superfície da peça permitindo o uso de uma fresa de
topo raso, eliminando por completo o raio que a fresa de ponta esférica.

Figura 9 – Maquinação perpendicular a face de trabalho

3. Resultados obtidos
Após a realização dos testes foi possível fazer um apanhado dos recursos e dos tempos despendidos em cada
método.
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Figura 10 – Gráficos de resultados obtidos

4. Conclusões
Par complementar o estudo de Frank Matthew pode-se afirmar que com o uso de um 4 eixo contínuo, já é
possível eliminar raios de concordância, levando a que o protótipo esteja mais próximo das tolerâncias
geométricas definidas no modelo 3D. Este processo permite também uma redução no tempo total de
maquinação, uma vez que a distância entre passagens é menor resultando em menos tempo de maquinação.

Ferramenta
Nº passagens
Tempo da operação (seg)

fresa com Ø 10 mm
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Topo Raso
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Figura 11 – Vantagens e desvantagens no uso de ambas as fresas
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5. Sugestão para trabalhos futuros
- A maquinação com recurso a um eixo rotativo num único aperto, é limitada à maquinação das faces que estão
em torno do eixo A. Uma vez que existem acessórios que permitem trabalhar com turbinas movidas a ar
comprimido, anulando a rotação do eixo C do porta-ferramentas. Uma sugestão seria criar na mesma
metodologia de ar comprimido um dispositivo que permitisse realizar operações perpendiculares a face paralela
ao eixo de rotação.
- A criação de uma bucha concêntrica de grampos pares seria uma melhor valia para a fixação rápida de blocos de
secção rectangular. Pois a criação desta bucha levaria à eliminação da fase de preparação dos topos redondos
para fixação no 4 eixo, desta forma seria reduzida em cerca de 95% o tempo setup.
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Área Científica – CT7
Resumo
A qualidade dos edifícios de habitação tem-se tornado uma preocupação crescente nas sociedades actuais. Esta
preocupação não se prende apenas com questões construtivas, os clientes procuram cada vez mais uma satisfação
associada às funções de utilização e à qualidade de vida que a habitação lhes pode proporcionar.
A qualidade das habitações deve ser uma preocupação que deve estar sempre presente em todas as fases de um
empreendimento e em todos os intervenientes envolvidos no processo imobiliário, para assegurar a sua garantia. Com
este propósito vários estudos que levaram à elaboração de métodos que avaliam a qualidade foram feitos em
Portugal e na Europa.
O objectivo deste trabalho passa por perceber qual o significado que os intervenientes do processo imobiliário
(promotores, financiadores, profissionais do sector, entidades licenciadoras, construtores, agências imobiliárias,
proprietários/compradores e utilizadores) atribuem à qualidade dos edifícios habitacionais. A área de estudo
estendeu-se à Guarda, Covilhã, Fundão e Castelo Branco.
Palavras-chave: Qualidade, habitação, construção, imobiliário.

1. Introdução
Cada vez mais as pessoas se preocupam com a qualidade não só dos edifícios de habitação,
mas também com a qualidade de produtos alheios ao mercado da construção e
particularmente ao habitacional. Quem compra gosta de adquirir um bom produto e quem
vende também está interessado em divulgar o seu produto positivamente. Neste contexto
várias têm sido as preocupações dos investigadores e consequentes estudos realizados nesta
vertente. Todos estes estudos foram desenvolvidos com um único objectivo, desenvolver
tácticas ou parâmetros que garantam a qualidade dos vários produtos. Este trabalho visa
acima de tudo perceber em que consiste a qualidade para os diferentes intervenientes do
processo imobiliário. Conhecendo a sua opinião torna-se mais fácil chegar a um produto final
que agrade e reuna o maior número de requisitos para o utilizador final.

2. O Sector da Construção Civil em Portugal
O sector da construção civil, à semelhança do que acontece noutros países, é o sector que
mais contribui para a economia de um país. A construção é em muitas situações a única
actividade capaz de gerar emprego e riqueza numa região fora dos sectores tradicionais e
locais. Por englobar um elevado número de empresas de construção, com capacidade de gerar
postos de trabalho, e também por fomentar uma dinâmica própria que consegue gerar
actividade noutros sectores da economia, a construção civil em Portugal é muito importante
quer a nível económico como social.
A Zona Centro, onde se insere o eixo urbano Guarda-Covilhã-Fundão-Castelo Branco, foi a
região que revelou a evolução menos desfavorável no sector da construção. Contudo, a
situação actual na Zona Centro está longe de ser satisfatória. O número de licenças de
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construção emitidas pelos municípios e consequentemente o número de edifícios concluídos,
tem vindo a diminuir nos últimos dez anos.
No segmento da construção civil, destacam-se as construções de edifícios de habitação. O
segmento habitacional é um dos preferidos do mercado imobiliário, dada a sua versatilidade,
funcionalidade e oportunidade de negócio. O mercado habitacional teve nos últimos anos o
seu ponto auge, no entanto, esta tendência tem vindo a inverter-se. O sector que tem sido
favorecido com a queda do mercado habitacional é o mercado de arrendamento. A comprovar
os momentos altos do mercado habitacional, está o número de edifícios de habitação clássica
que tem vindo a aumentar desde o início do milénio. Em paralelo, o ano 2000 ficou marcado
pelo início da quebra do número de fogos licenciados, que desde então não conseguiu
recuperar. No ano 2002, atingiu-se o pico máximo do número de fogos concluídos a nível
nacional e no Eixo Urbano em estudo. A partir desta data os valores entraram em declínio.
O ano de 2010 não foi favorável para o sector da Construção, em todos os segmentos de
actividade. Esta tendência vai ser agravada em 2011. O segmento da habitação é o que vai ser
mais afectado, esperando-se quebras na ordem dos 8%.
Também, as empresas poderão esperar por tempos difíceis. A sua sobrevivência passará pela
adopção de estratégias competitivas ou pela sua internacionalização.

3. A Qualidade da Construção nos Edifícios de Habitação
A existência de produtos variados no mercado de áreas muito distintas dificulta a definição do
conceito de qualidade. Esta dificuldade é sentida, quando procuramos encontrar uma única
definição e encontramos uma infinidade delas.
Genericamente a qualidade pode ser definida como o conjunto de características que um
dado produto deve apresentar de modo a satisfazer o cliente.
Para a construção, a qualidade pode ter diferentes conceitos: a qualidade da gestão das
empresas, a qualidade dos materiais de construção e ainda, a qualidade do produto final. Na
construção a qualidade do produto final é a qualidade dos edifícios, obras de arte e todas as
obras de engenharia civil construídos.
Um eficiente sistema de gestão da qualidade é o passo mais importante para garantir a
qualidade dos produtos. A garantia de um eficiente sistema de gestão de qualidade é de
interesse quer das entidades promotoras, pois o seu produto é certificado e em simultâneo
dão resposta à crescente concorrência dos mercados, quer dos clientes, pois adquirem um
bem de qualidade. Esta garantia é actualmente assegurada por normas e entidades
certificadoras. No entanto, a regulamentação por si só não garante a satisfação de todos os
utilizadores. Em Portugal, a amplitude de entidades certificadoras e a regulamentação são
ainda muito reduzidas, quando comparadas com outros países da Europa.
Em Portugal, ainda não existe nenhum modelo que defina as especificações a satisfazer pelos
edifícios de modo a que seja garantida a sua qualidade. No entanto, existem regulamentos,
cujo cumprimento contribui para o aumento de forma indirecta da garantia de qualidade dos
edifícios.
Alguns autores têm vindo a desenvolver algumas propostas de métodos de garantia de
qualidade, no entanto, estas ainda não foram postas em prática com a extensão desejada.
Para fazer face ao exposto, o LNEC (Laboratório de Engenharia Civil) com o intuito de
contribuir para o desenvolvimento da implementação da qualidade dos edifícios, criou uma
marca: Marca de Qualidade LNEC. Esta é aplicável à certificação de empreendimentos de
construção pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC).
A qualidade dos edifícios (produto final) é fortemente influenciada pelos processos
construtivos, pelos materiais de construção utilizados e pela fase de projecto.
Nos últimos anos tem havido uma preocupação crescente no sector da construção para a
melhoria da qualidade na fase de execução. No entanto, os problemas que determinam a
qualidade de um edifício, não resultam apenas da fase de execução, a fase de concepção de
um empreendimento é também importante. Nesta área, ainda não existem trabalhos
desenvolvidos em Portugal e os que existem na Europa são em pequeno número. Destacam-se
alguns resultados desenvolvidos em países Europeus:
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•
•
•
•

BUREAU SECURITAS em França;
SOCOTEC, igualmente em França;
Centre Scientifique et Technique de la Construction (CSTC) na Bélgica;
Chalmers University of Technology na Suécia.

Porque uma habitação é o maior investimento que se faz ao longo da vida e é onde passamos
grande parte do nosso tempo, é fundamental que esta seja de qualidade. Para que um
determinado produto possa ser considerado de qualidade precisa de estar devidamente
certificado por uma marca: a marca de conformidade. As entidades certificadoras e os
critérios de certificação alteram-se de país para país, no entanto, todas têm um objectivo em
comum: a garantia de qualidade do produto final.
Na Europa destacam-se as seguintes marcas de Certificação de Qualidade:
•
•
•

França: Marca Qualitel;
Reino Unido : Buildmark, Housing Health and Safety System (HHSRS);
Suiça: Zurich Insurance Guarantees.

Se temos qualidade como podemos quantificar/qualificar ou melhor avaliar a qualidade?
Para dar resposta a esta questão vários estudos foram feitos por investigadores, os quais
sugeriram diferentes propostas de avaliação e que têm sido aplicadas para que seja
assegurada a garantia de qualidade. Em Portugal, existem alguns métodos de avaliação da
qualidade em curso e algumas propostas de métodos sugeridas por vários autores, os quais são
resumidos em seguida:
Tabela 1: Métodos de avaliação de qualidade propostos em Portugal
Nome do Método

Autor

Marca de Qualidade
LNEC (MQ LNEC)
Avaliação da qualidade
de projectos de
edifícios de habitação
Proposta de avaliação
de edifícios de
habitação
Sistema de Avaliação
da Sustentabilidade de
Edifícios – “Lider A”
Metodologia de
Diagnóstico Exigencial
Aplicada à Reabilitação
de Edifícios

LNEC
Jorge Moreira
da Costa
João Branco
Pedro

Descrição
A certificação da qualidade aplica-se às diferentes fases do processo,
desde a promoção e o projecto até à execução da obra, incluindo
também os materiais, componentes e equipamentos de construção que
nele venham a ser utilizados.
São avaliadas as diversas componentes da qualidade de um edifício de
habitação, quer a nível construtivo e de instalações, bem como no
domínio da funcionalidade e organização de espaços.
Baseada na definição de um programa de exigências e de um método de
avaliação da qualidade arquitectónica habitacional de projectos a
custos controlados.

Duarte Pinho

Este sistema teve por base trabalhos de investigação sobre
sustentabilidade na construção e ambientes construídos.

João Lanzinha

Este método é aplicado à reabilitação de edifícios. Baseia-se num
conjunto de 21 exigências, que devem ser satisfeitas pelos elementos
construtivos de um edifício.

Na Europa esta questão está bastante mais desenvolvida, sendo que o Reino Unido é sem
dúvida o país que está mais familiarizado com a situação.

4. Estudo de Caso
Para dar cumprimento ao objectivo principal deste trabalho foi elaborado e aplicado um
questionário aos diversos intervenientes envolvidos no processo imobiliário.
Analisado o processo imobiliário e referenciados os seus intervenientes envolvidos, é
importante descrever resumidamente as funções especificas de cada um deles (ver tabela 2).
Na verdade, os compradores influenciam significativamente o mercado imobiliário, os seus
gostos e o seu poder de compra têm uma forte influência no sector habitacional. Ora,
verdade seja dita, não serve de nada construir, se depois o cliente não vai comprar porque
não lhe interessa. Neste sentido, facilmente se percebe que o objectivo do promotor é
cativar a atenção do comprador. Nos dias que correm, cada vez mais existe a preocupação
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crescente de construir de acordo com as tendências, necessidades do cliente, com técnicas
adequadas, com profissionais qualificados, com tecnologias, com mão-de-obra qualificada,
com materiais certificados, pois só assim é possível garantir a qualidade do empreendimento
Tabela 2: Características específicas de cada interveniente do processo imobiliário
Interveniente no Processo Imobiliário
Agências Imobiliárias
Proprietários/Compradores
Construtores
Entidades Licenciadoras

Função no Processo
Transacção de imóveis (“hipermercado de imóveis”)
Compra o imóvel; Pode ser o utilizador do imóvel
Edifica o empreendimento
Aprovam o projecto do empreendimento
Concedem financiamento (crédito) aos promotores e
compradores
Realizam estudos preliminares; Avaliam a viabilidade do
projecto; Realizam o projecto; Acompanhamento de
obra
São o dono de obra; São os “donos” das ideias
Usam o empreendimento no seu dia-a-dia

Entidades Financiadoras
Profissionais do Sector
Promotores
Utilizadores

Para avaliar a percepção dos diferentes intervenientes no que se refere à qualidade da
construção de habitação, foram elaborados um total de oito questionários distintos, cada um
correspondente ao seu destinatário:
•
•
•
•

•
•
•
•

A – Agências Imobiliárias
B – Compradores / Proprietários
C – Construtores
D – Entidades Licenciadoras

E – Entidades Financiadoras
F – Profissionais do Sector
G – Promotores Imobiliários
H - Utilizadores

Os pontos relativos à Qualidade avaliados nos questionários são os seguintes:
•
•
•
•
•

•

Implantação;
Localização;
Área da
Habitação;
Funcionalidade
dos Espaços;
Conforto;

•
•
•
•
•

•

Aspectos
Construtivos;
Privacidade;
Aparência;
Áreas Comuns;
Segurança;
Estacionamento;

•
•
•
•

Espaço
Envolvente;
Mobilidade;
Acessibilidade;
Sustentabilidade
e Ambiente;
Manutenção da
habitação.

Foram obtidas um total de 463 respostas, contabilizando todos os intervenientes nas quatro
áreas de estudo.

Tabela 3: Número total de inquéritos realizados aos diversos intervenientes em cada cidade
A

B

C

D

E

F

G

H

Guarda

4

42

4

1

7

7

2

48

Covilhã

5

42

5

1

6

17

3

44

Fundão

1

50

3

1

3

13

2

41

Castelo
Branco

4

41

4

1

4

9

2

46

Total

14

175

16

4

20

46

9

179

Total
115
123
114
111
463
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Em resultado da aplicação dos questionários, resumem-se de seguida os aspectos relativos á
qualidade das habitações considerados como sendo muito importantes pelos diferentes
intervenientes no processo construtivo (Tabelas 4 a 11).
Tabela 4: Aspectos muito importantes para os promotores
Parâmetro
Preferências
Geral
Implantação
P
R
O
M
O
T
O
R
E
S

Localização
Áreas da Habitação
Funcionalidade dos Espaços
Conforto
Aspectos Construtivos
Privacidade
Aparência
Áreas Comuns
Segurança
Estacionamento
Espaço Envolvente
Mobilidade
Acessibilidade
Sustentabilidade e Ambiente
Manutenção da Habitação
Questões Gerais

Aspectos Comuns
Moradia isolada e nova. “T3” ou “T4” Apartamento num dos pisos
intermédios. Moradia com 2 pisos. Mais de 100.000€.
Implantação
Áreas da Habitação
Funcionalidade dos Espaços,
Aspectos Construtivos e Privacidade
A habitação deve ter 4 fachadas; Acesso à habitação a partir de via
secundária.
Sala e cozinha com boa iluminação.
Tipo de caixilharia e de vidro.
Circulação segura de peões, existência de vias destinadas aos velocípedes
e fácil circulação no local.
Custos energéticos para aquecimento/arrefecimento e custos mensais com
o condomínio.
-

Tabela 5: Aspectos muito importantes para os financiadores
Parâmetro
Preferências
Geral
Implantação
F
I
N
A
N
C
I
A
D
O
R
E
S

Localização
Áreas da Habitação
Funcionalidade dos Espaços
Conforto
Aspectos Construtivos
Privacidade
Aparência
Áreas Comuns
Segurança
Estacionamento
Espaço Envolvente
Mobilidade
Acessibilidade
Sustentabilidade e Ambiente
Manutenção da Habitação
Questões Gerais

Aspectos Comuns
Moradia isolada e nova de tipologia “T4”. Valor a pagar por uma habitação:
mais de 100.000€.
Conforto
A habitação deve ter 4 fachadas.
Acesso à habitação a partir de uma via secundária.
Privacidade em relação às outras habitações.
Circulação segura de peões, existência de vias destinadas aos velocípedes e
fácil circulação no local.
Custos energéticos para aquecimento/arrefecimento e custos mensais com
o condomínio.
-
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Tabela 6: Aspectos muito importantes para os construtores
Parâmetro

Aspectos Comuns
Moradia isolada e nova. “T4”. Apartamento localizado num dos andares
intermédios.
Conforto
A habitação deve ter 4 fachadas.
Envidraçados orientados a nascente.
-

Preferências
Geral
Implantação
C
O
N
S
T
R
U
T
O
R
E
S

Localização
Áreas da Habitação
Funcionalidade dos Espaços
Conforto
Aspectos Construtivos
Privacidade
Aparência
Áreas Comuns
Segurança
Estacionamento
Espaço Envolvente
Mobilidade

Isolamento ao ruído, térmico e segurança contra incêndios
-

Acessibilidade

-

Sustentabilidade e Ambiente
Manutenção da Habitação
Questões Gerais

-

Tabela 7: Aspectos muito importantes para as entidades licenciadoras
E
N
T
I
D
A
D
E
S
L
I
C
E
N
C
I
A
D
O
R
A
S

Parâmetro
Preferências
Geral
Implantação
Localização
Áreas da Habitação
Funcionalidade dos Espaços
Conforto
Aspectos Construtivos
Privacidade
Aparência
Áreas Comuns
Segurança
Estacionamento
Espaço Envolvente
Mobilidade
Acessibilidade
Sustentabilidade e Ambiente
Manutenção da Habitação
Questões Gerais

Aspectos Comuns
Valor a pagar por uma habitação 125.000€.
Mobilidade
A habitação deve ter 4 fachadas.
Isolamento ao ruído, térmico, orientação e iluminação dos envidraçados,
tipo de caixilharia e de vidro.
Apenas o arquitecto deve projectar o edifício.

Tabela 8: Aspectos muito importantes para os profissionais do sector
P
R
O
F
I
S
S
I
O
N

Parâmetro
Preferências
Geral
Implantação
Localização
Áreas da Habitação
Funcionalidade dos Espaços

Aspectos Comuns
Habitação nova. “T3”. Entre 100.000€ 125.000€.
Funcionalidade dos Espaços
Conforto
A habitação deve ter 4 fachadas.
Envidraçados orientados a sul.
Zonas não poluídas/degradadas.
-
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A
I
S
D
O
S
E
C
T
O
R

Conforto
Aspectos Construtivos
Privacidade
Aparência

Características térmicas, acústicas.
Privacidade em relação às outras habitações.
-

Áreas Comuns

-

Segurança
Estacionamento
Espaço Envolvente
Mobilidade
Acessibilidade
Sustentabilidade e Ambiente
Manutenção da Habitação
Questões Gerais

Circulação segura de peões.
-

Tabela 9: Aspectos muito importantes para as agências imobiliárias
Parâmetro

Aspectos Comuns
Moradia isolada e nova. “T3”. Apartamento localizado num dos andares
intermédios.
Habitação com 4 fachadas.
Envidraçados orientados a nascente.
Zonas tranquilas e silenciosas.

Preferências
Geral
A
G
Ê
N
C
I
A
S
I
M
O
B
I
L
I
Á
R
I
A
S

Implantação
Localização
Áreas da Habitação
Funcionalidade dos Espaços
Conforto
Aspectos Construtivos
Privacidade
Aparência
Áreas Comuns
Segurança
Estacionamento
Espaço Envolvente
Mobilidade
Acessibilidade
Sustentabilidade e Ambiente
Manutenção da Habitação
Questões Gerais

Espaço para abrir e fechar portas e janelas depois de mobilado.
Todos, excepto a inexistência de paredes e tectos com descasque de tinta,
de fissuras nas paredes e tectos não descolagem de rodapé, orientação e
iluminação da habitação, segurança contra incêndios, acesso a deficientes,
tipo de revestimentos de pavimento e o tipo de vidro.
Apenas o arquitecto deve projectar o edifício.

Tabela 10: Aspectos muito importantes para os proprietários/compradores
P
R
O
P
R
I
E
T
Á
R
I
O
S
/
C
O
M

Parâmetro
Preferências
Geral
Implantação
Localização
Áreas da Habitação
Funcionalidade dos Espaços
Conforto
Aspectos Construtivos
Privacidade
Aparência
Áreas Comuns
Segurança

Aspectos Comuns
Moradia isolada e nova. Apartamento localizado num dos andares
intermédios.
Conforto
A habitação pode ter 4 fachadas;
Envidraçados orientados a nascente.
Não descolagem de revestimentos cerâmicos.
-
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P
R
A
D
O
R
E
S

Estacionamento
Espaço Envolvente
Mobilidade
Acessibilidade
Sustentabilidade e Ambiente
Manutenção da Habitação
Questões Gerais

Existência de espaços verdes.
Deve ser o arquitecto a projectar o edifício.

Tabela 11: Aspectos muito importantes para os utilizadores
Parâmetro
Preferências
Geral
Implantação

Aspectos Comuns
Moradia isolada. Moradia com 2 pisos.
Conforto
4 fachadas;
-

Localização
U
T
I
L
I
Z
A
D
O
R
E
S

Áreas da Habitação
Funcionalidade dos Espaços
Conforto
Aspectos Construtivos
Privacidade
Aparência
Áreas Comuns
Segurança
Estacionamento
Espaço Envolvente
Mobilidade
Acessibilidade
Sustentabilidade e Ambiente
Manutenção da Habitação
Questões Gerais

Inexistência de manchas de humidade e bolores na habitação, de paredes e
tectos com descasque de tinta, não descolagem de revestimentos
cerâmicos e isolamento térmico.
Privacidade em relação às outras habitações.
-

5. Conclusões
Cada individuo tem uma percepção própria da qualidade, a qual é influenciada por diversos
factores e pela contextualização socio-cultural.
Todos os intervenientes envolvidos no processo imobiliário têm interesse na garantia da
qualidade do produto final: edifícios de habitação.
O conhecimento técnico e científico da orgânica de um edifício de habitação é o factor que
mais influencia a percepção da qualidade habitacional
A percepção da qualidade, tal como a própria qualidade não reúne consenso quanto à sua
definição. A percepção da qualidade está em constante mutação e depende de quem a avalia.
A percepção da qualidade para a generalidade dos intervenientes do processo passa pelo
conforto e aspectos construtivos da habitação, talvez por serem parâmetros que influenciam
directamente a sua qualidade de vida.
Tabela 12: Aspectos muito importantes para todos os intervenientes das 4 áreas de estudo
Parâmetro
Preferências
Geral
Implantação
Localização
Áreas da Habitação
Funcionalidade dos Espaços

Aspectos muito importantes para todos os intervenientes das 4 áreas de estudo
Moradia isolada e nova de tipologia “T3” ou “T4”. Apartamento localizado num dos
nadares intermédios. Moradia com 2 pisos.
Conforto
Aspectos Construtivos
A habitação deve ter 4 fachadas.
Envidraçados orientados a nascente. Acesso á habitação a partir de via secundária.
Zonas tranquilas e silenciosas.
Área da sala.
Espaço de refeições para pelo menos 2 pessoas na cozinha.
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Conforto
Aspectos Construtivos
Privacidade
Aparência
Áreas Comuns
Segurança
Estacionamento
Espaço Envolvente
Mobilidade
Acessibilidade
Sustentabilidade e Ambiente
Manutenção da Habitação
Questões Gerais

Sala e cozinha com boa iluminação, existência de ventilação na cozinha e
características acústicas.
Todos os aspectos são considerados pela amostra de muito importantes, excepto
os materiais de construção utilizados, acabamentos de paredes interior e exterior,
acesso a deficientes, tipo de revestimentos de pavimento, tipo de caixilharia e de
vidro.
Privacidade em relação às outras habitações.
Existência de ascensores.
Segurança contra assaltos/roubos na habitação.
Existência de garagem e de garagem privativa.
Circulação segura de peões.
Elevador com espaço para cadeira de rodas mais acompanhante.
Custos energéticos para aquecimento/arrefecimento e custos mensais com o
condomínio.
Apenas o arquitecto deve projectar o edifício.

Os inquiridos com maior grau de instrução, estão geralmente, dispostos a pagar menos por
uma habitação, do que pessoas com formação inferior.
Relativamente ao meio ambiente, não há uma preocupação com questões como
aproveitamento da água da chuva, mas quando se fala em questões de ambiente que
acarretem custos já existe alguma preocupação, como é o caso da existência de
equipamentos e acessórios de baixa energia. Apesar da fraca preocupação com o meio
ambiente, os inquiridos estão familiarizados com as energias renováveis e conhecem as suas
vantagens.
Para a generalidade, os envidraçados devem estar orientados a nascente. Para os profissionais
do sector os envidraçados devem estar orientados a sul.
Analisando agora a opinião de quem adquire (compradores/proprietários) uma habitação e de
quem vende (agências imobiliárias), nas diferentes cidades:
Tabela 23: Opinião de quem vende e quem compra a habitação
Descrição

Guarda

Covilhã

Fundão

Castelo Branco

Comprador

Vendedor

Comprador

Vendedor

Comprador

Vendedor

Comprador

Vendedor

Está disposto
a pagar
menos.

Está disposto a
pagar mais.

Está disposto
a pagar
menos.

Está
disposto a
pagar mais.

Está disposto a
pagar mais.

Está disposto a
pagar menos.

Está disposto
a pagar
menos.

Está disposto
a pagar mais.

Parâmetros
mais
valorizados

Áreas da
habitação,
conforto e
privacidade

Áreas da
habitação,
conforto,
privacidade,
localização,
aspectos
construtivos,
segurança,
estacionamento
e acessibilidade

Valoriza mais
o que a
habitação lhe
pode
proporcionar

Valoriza
mais a
localização

Conforto,
funcionalidade e
mobilidade.

Conforto,
funcionalidade,
mobilidade,
aparência,
privacidade e
segurança da
habitação

Procura uma
habitação que
satisfaça as
suas
necessidades
básicas, como
conforto,
privacidade e
segurança

Atento às
questões
técnicas do
edifício,
como
implantação,
localização e
aspectos
construtivos

Âmbito
Geral

Preocupa-se
mais com
questões que
o afectam
directamente

Valoriza o que o
afecta
directamente e
também ao
outro.

Habitação
deve existir
para usufruto
do utilizador

Habitação
deve existir
para
usufruto do
utilizador

Preocupa-se com
as questões que
os afectam a eles
próprios, e de
quem
esporadicamente
pode usufruir do
seu espaço

Preocupa-se com
as questões que
os afectam a eles
próprios, e de
quem
esporadicamente
pode usufruir do
seu espaço

Habitação
deve ser feita
a pensar em
quem a usa
directamente
e em quem a
usa
pontualmente

Habitação
deve ser feita
a pensar em
quem a vai
usar
directamente

Preço a
pagar por
uma
habitação

Apesar de ser possível avaliar a percepção da qualidade, não é possível concluir quanto à sua
definição. A definição de qualidade é uma questão que não pode ser estudada no seu sentido
denotativo, uma vez que a qualidade não pode ser tratada como uma questão de opinião, pois
todos temos uma opinião em função da nossa sensibilidade. A qualidade deveria poder ser
medida em função de indicadores precisos. Se a qualidade for baseada na definição de
exigências e sua quantificação é mais fácil obter indicadores com resultados. Estas exigências
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podem ser baseadas em aspectos construtivos, espaciais (organização interior) e da sua
relação com o exterior.
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Abstract
This paper studies the spatial self-similarity and entropy of several real electrocardiographic (ECG) signals for healthy
and non-healthy humans. We used a novel algorithm based on the Embedded Branching Process to estimate the selfsimilarity and Shannon’s entropy on the spatial distribution of signals in a windowed manner. To the best of the
authors’ knowledge this is the first time the self-similarity and entropy are estimated in a windowed manner for the
spatial distribution of ECG signals.
The results presented here confirm that ECG signals are self-similar also in its spatial distribution. Healthy subjects
present higher self-similarity and a less variable estimate value for entropy than diseased ones.
The goal of this paper is to create an initial algorithm based on the estimation of self-similarity and entropy, which
allows distinguishing signals from healthy and non-healthy subjects, and can be used as a basis for further study of a
diagnosis algorithm.

Key Words: complexity; ECG signals; modified Embedded Branching Process; self-similarity; Shannon’s entropy

Introduction
A defining feature of physiologic systems is their complexity. The complex patterns of
physiologic signals, such as heart signals or brain signals, are the result of the interaction of
numerous physiologic mechanisms. The resulting complex behavior has shown the presence of
long-range dependency at several scales (1, 2). The assessment of the long-range dependency
degree required the application of retrospective methods, whose input was the length and
depth of the measured data series, and thus rendered real-time data processing ineffective.
Nevertheless, it has been pointed out that “(…) the fractal and nonlinear mechanisms
involved in physiologic control and complex signaling networks is emerging as a major
challenge in the postgenomic era (…)” (in (1)).
It was proven that the degree of fractality of physiologic phenomena is connected to the level
of entropy of those processes and it decreases with disease and age (1, 2). Thus, real-time
evaluation of the changes in the degree of self-similarity of these signals is of great
importance, not only as a complementary means of current diagnostic methods, as for
example Electrocardiography (ECG), but also as a new diagnostic tool, since it may provide
another insight on how the complex physiologic signaling mechanisms are functioning. Authors
in (1, 2) have published a study of the measurement of Multiscale Entropy on ECG data
considering time intervals between heart-beats.
Usually, the degree of self-similarity of a signal is assessed by the estimation of the Hurst
parameter. There are a number of Hurst parameter estimators, and it is known that different
Hurst parameter estimators are more efficient in certain types of signals (3). Inácio, in (4),
provides a recent and comprehensive study of Hurst parameter estimators.
The used Hurst parameter estimator, modified Embedded Branching Process (5), was defined
based on the Embedded Branching Process method (EBP) (6, 7), allows for rapid estimation of
the Hurst parameter value under real time conditions; it has high sensitivity to Hurst
parameter value variations, observed at fine scale; it requires a low amount of computer
memory to its calculation and it can provide values in a real-time basis. It estimates the Hurst
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parameter value for every single point of the examined data series, resulting in an estimation
curve for the whole examined data series rather than a single value with the confidence
intervals. This way the evolution curve of the Hurst parameter value may be plotted, allowing
for more precise estimation of the true value of the Hurst parameter as well as elimination of
numerically unstable solutions.
To estimate the entropy, we used the information-theoretic entropy developed by Claude
Shannon and Ralph Hartley in the 1940s (8) – Shannon’s entropy. Entropy is associated with the
Second Law of Thermodynamics, first formulated by Sadi Carnot in 1824 (9) and funded with
mathematical rigor by Clausius in 1850 (10). The evolutionary thought, which in Biology meant
a move in the direction of order and complexity, in Physics has come to mean a tendency to
disorder. Every increase in entropy is an increase of the internal disorder, and the maximum
entropy corresponds to a total molecular disorder in a system, which manifests itself at the
global level of homogenization and equilibrium. In the 1870s, Boltzmann (11) and Gibbs (12)
introduced the statistical probability. Boltzmann showed the relationship between entropy and
probability, using the equation in which the entropy of a state is proportional to the logarithm
of the probability of that state.
The mathematical expressions for Shannon’s entropy have some close parallels with the
thermodynamic entropy of a physical system in the statistical thermodynamics established by
Boltzmann and Gibbs. In information theory, entropy is a measure of the average uncertainty
associated with a random variable.
Quantifying the complexity of physiologic time series has been of considerable interest.
Algorithms developed for this purpose have potential applications both to the evaluation of
dynamical models of physiologic control mechanisms and to bedside diagnostics (13).
In this paper we intend to estimate the Hurst parameter and Shannon’s entropy of ECG
signals, with the aim of creating a starting point algorithm for research of more complex
algorithms that allow distinguishing between healthy and non-healthy subjects. To the best of
the author's knowledge this is the first analysis of self-similarity and entropy for the spatial
distribution of ECG signals.

Analyzed Electrocardiogram Data
We used electrocardiogram (ECG) data as it is the record of the electrical activity of the
heart. The ECG is very important in detecting cardiac disease and/or disturbances, which are
nowadays one of the leading causes of death in high-income countries (14).
The ECG data used to test the self-similarity and entropy estimator algorithm was
downloaded from the Physionet website (15). In Physionet, the data is classified according to
the pathology of the subject from whom it was recorded. We selected a set of 14 recordings
from subjects who have a Normal Sinus Rhythm (NSR) and who have been diagnosed a
pathology, such as Arrhythmia (A), Congestive Heart Failure (CHF), Malignant Ventricular
Ectopy (MVE) and Ventricular Tachyarrhythmia (VTA). These data files were labelled including
the prefixes nsr, a, chf, mvt and vta, respectively. The samples were chosen randomly for the
a and nsr file sets, and sequentially for the chf, mve and vta file sets, as they were no more
files available. If a downloaded file has more than one data series, resulting from various
recordings in the same file, we considered only one record. In the a files, the two data series
result from different leads (V1 and II). In this case we only considered lead II. Lead II is a limb
lead and corresponds to the potential difference between the right arm and the left leg.
Moreover, the waves are clearer, namely the QRS complex that presents itself positive with
high amplitude, compared to V1 lead, which is negative and with low amplitude. Although we
didn’t use the same lead on all ECG files, the outcome measure is only affected by the spatial
distribution of the ECG plot points. The plots for healthy subjects have a different spatial
distribution than unhealthy subjects, independently the ECG lead.
According to the information available in Physionet, the sampling frequency of the signals is
as follows: 128 Hz for nsr signals, 360 Hz for a signals, and 250 Hz for the other signals. Yet,
and without loss of generalization, because of the known self-similar nature of the data (1),
we considered the signals independently of their sampling frequency, i.e., each data point is
taken only by its nominal value disregarding the moment in time it was captured. This
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approach allows the estimation of the ECG data self-similarity and entropy in its spatial
distribution.
The signals in Physionet website were exported in a plain text format, although there were
other possible formats. The plain text format allows the sample to be manipulated by the
self-similarity and entropy estimation tools used.
The analyzed files, in a total of 70 samples, are shown in Table 1.
Table 1 - Analyzed data files (14 from each class)
Arrhythmia
a_103_mlii
a_106_mlii
a_108_mlii
a_111_mlii
a_115_mlii
a_119_mlii
a_124_mlii
a_203_mlii
a_207_mlii
a_209_mlii
a_213_mlii
a_217_mlii
a_222_mlii
a_228_mlii

Congestive Heart
Failure
chf01
chf02
chf03
chf04
chf05
chf06
chf07
chf08
chf09
chf10
chf11
chf12
chf13
chf14

Malignant
Ventricular Ectopy
mve418
mve419
mve420
mve421
mve422
mve423
mve424
mve425
mve426
mve427
mve428
mve429
mve430
mve602

Ventricular
Tachyarrhythmia
vta_cu01
vta_cu02
vta_cu03
vta_cu04
vta_cu05
vta_cu06
vta_cu07
vta_cu08
vta_cu09
vta_cu10
vta_cu11
vta_cu12
vta_cu13
vta_cu14

Normal Sinus
Rhythm
nsr_16265
nsr_16272
nsr_16273
nsr_16420
nsr_16483
nsr_16539
nsr_16773
nsr_16786
nsr_16795
nsr_17052
nsr_17453
nsr_18177
nsr_18184
nsr_19830

Results
This section presents the main results. The above mentioned files were processed by an
application written in Java, with the main goal of estimating the Hurst parameter and entropy
of the ECG data. The estimator was evaluated in a windowed manner because it allows for a
finer assessment of the degree of complexity involved in several phases of the signal. Also it
allows for more precise estimation of the real values and elimination of numerically unstable
solutions. For clarity of display, some charts were clipped to show only the first 10000 data
points.
The size of the sliding window was defined for values ranging from 50 to 500 samples, and the
observed results showed that, expectedly, the larger the size of the window, the smaller the
variability of the estimated Hurst parameter and entropy. As the variability of these estimates
are important to assess minor changes in the nature of the signal, the window size was defined
as 100 samples for the process of all the data files, both for self-similarity and entropy
estimation. A window with 100 samples corresponds to 0.781 seconds for Normal Sinus Rhythm
files, 0.278 seconds for Arrhythmia files, and 0.400 seconds for Congestive Heart Failure,
Malignant Ventricular Ectopy and Ventricular Tachyarrhythmia files.

Hurst Parameter Estimation
In the following figures, the x-axis represents the number of sample points and the y-axis
represents the estimated value for the Hurst parameter (H), considering a sliding window of
100 samples. Our aim is not to compare the obtained plots from healthy and non-healthy
subjects, but to evaluate statistics, as mean value, standard deviation and amplitude of the
Hurst parameter estimate, which allow us to differentiate them.
Figure 1 shows the H estimation for a healthy subject. One can see that the mean value for the
estimated H series is very close to 0.95, with a small variability (standard deviation in the
order of hundredths). The oscillation of the H values is associated with the window size.
Figure 2 shows the plot for a subject who has been diagnosed with Malignant Ventricular
Ectopy. It is clear that this plot doesn’t follow the same distribution as the previously shown in
Figure 1. In Figure 2, two main characteristics are observed: firstly, the overall mean value is
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very close to 0.75; secondly, the variability of the values is very large, compared with values
from NSR signals. They show amplitude approximate to the unit (Table 2), sometimes it covers
all the range of values. The rhythm that can be detected in these signals is related to the
heartbeats.

Figure 1 – Evolution of Hurst parameter estimation for the nsr_16273 healthy subject

Figure 2 – Evolution of Hurst parameter estimation for the mve430 non-healthy subject

In general, all the results for healthy subjects show a mean estimation of the Hurst parameter
very close to 1.0, and a very small variability (standard deviation) and amplitude (Table 2),
when compared to those of several types of pathologies. A larger value of H means that the
data series is more self-similar, and then ECG waveforms from healthy subjects are more selfsimilar than waveforms from unhealthy ones.
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Table 2 - Statistical data from Hurst parameter estimation of healthy and non-healthy subjects (mean values from 14
subjects)
Normal Sinus Rhythm
Arrhythmia
Congestive Heart Failure
Malignant Ventricular Ectopy
Ventricular Tachyarrhythmia

Mean ± SD
0.9067 ± 0.0394
0.7184 ± 0.1973
0.8109 ± 0.1015
0.7243 ± 0.1233
0.9139 ± 0.0636

Amplitude
0.3260
0.8866
0.5988
0.9815
0.4466

Shannon’s Entropy Estimation
In the following figures, the obtained results for the entropy estimation of ECG signal from
healthy and non-healthy subjects are presented. The x-axis represents the number of sample
points and the y-axis represents the estimated value for the entropy considering a sliding
window of 100 samples.
Figure 3 shows the entropy estimation for a healthy subject. The average value of the entropy
does not allow drawing conclusions, but the standard deviation and amplitude are low.
Figure 4 shows the plot for entropy estimation for a subject who has been diagnosed with
Congestive Heart Failure. It shows higher standard deviation and amplitude, when compared
to the plots from healthy subjects.
A quick glance at these plots suggests that there are differences in the nature of signals: the
plots from non-healthy subjects show a different pattern than the plots from healthy ones.
By determining the entropy of ECG signals, we obtain different values for healthy subjects
and for subjects who have been diagnosed with a pathology (Table 3). The mean value of the
entropy alone does not allow to distinguishing between healthy and non-healthy subjects,
because its values are very close to each other and also variable from subject to subject. On
the other hand, the standard deviation and amplitude are more reliable because these are
more significant, because they show a clearer separation between healthy and non-healthy
subjects, having in view its possible use in a diagnose algorithm. For healthy subjects the
standard deviation is lower, at least, in two units, comparatively to non-healthy subjects, and
amplitude, at least, in eight units.

Figure 3 - Evolution of entropy estimation in time for the nsr_18177 healthy subject
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Figure 4 - Evolution of entropy estimation in time for the chf03 non-healthy subject

Thus, according to M. Costa (16), diseased systems, because they are associated with the
emergence of more regular behavior, show reduced multiscale entropy values when compared
to healthy systems. In this research, and regarding Shannon’s entropy estimated in a
windowed manner, we obtained high entropy estimates both for healthy and non-healthy
systems; nevertheless, in general, a non-healthy system has higher variability than a healthy
one.
Table 3 - Statistical data from entropy estimation of healthy and non-healthy subjects (mean values from 14
recordings)
Normal Sinus Rhythm
Arrhythmia
Congestive Heart Failure
Malignant Ventricular Ectopy
Ventricular Tachyarrhythmia

Median ± SD
25.6733 ± 2.5980
28.2004 ± 7.6049
25.6227 ± 4.4276
28.1852 ± 4.7410
19.5404 ± 4.7023

Amplitude
16.8121
32.1163
26.3662
26.4017
25.2660

Conclusions
In this paper we have presented the estimation of the Hurst parameter and Shannon’s entropy
in a windowed manner and in a point-by-point basis of the spatial range of values for human
electrocardiographic signals.
The results obtained show that it is possible to distinguish healthy subjects signals from nonhealthy ones by estimating the Hurst parameter and entropy values.
These results allow us to confirm what had been previously presented by (1) and (2), who state
that signals from healthy (or young) subjects are more self-similar than signals from diseased
(or elder) subjects, although this research was focused in the time distribution of the signals
considering their inter-beat time. Moreover, our results show that a signal, whose selfsimilarity is low, or very variable, belongs to a subject who is not healthy. However, we can’t
state the opposite, because a non-healthy subject is not necessarily less self-similar. Thus, the
Hurst parameter alone does not guarantee the correct classification of a subject as healthy or
non-healthy.
For the entropy estimate, we evaluated the median, standard deviation and amplitude
statistics. Considering only the average value of entropy can be misleading, because the
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median values for entropy are very variable between subjects. This study was based on
standard deviation values which are more significant. In general, values of entropy estimate
for healthy subjects are less variable than values for non-healthy subjects. However, some
healthy subjects may be false-classified as non-healthy, because they present high variability;
and the same happens to non-healthy subjects when they present low variability.
Although our results are not consistent with previous results based on multiscale entropy
applied to physiological signals, including M. Costa’s (2, 13), our results do allow a distinction
between healthy and non-healthy systems. In addition, the results were obtained by
Shannon’s entropy on the spatial distribution of ECG signals, differently of M. Costa’s
Multiscale entropy applied on the temporal distribution of the signals.
Regarding a more conclusive classification algorithm, it is important to check if there is a
relationship between the Hurst parameter and entropy estimates, and if it is relevant in the
distinction between healthy and non-healthy signals, to obtain a better classification of the
state of health.
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Abstract
In this project we developed a decision support software that helps to choose the best decision software, but can
also be applied to any other problem of selection. It is based on multicriteria methods. With this software we try to
give each user the best solution, depending on his preferences.
The entire project was planned and outlined in UML, implemented in C# and the database was built with SQL Server.
It was a project divided into three main stages:
requirements gathering, UML specification and
implementation phase.

Key Words: C#, SQL Server, Relational Database, Multicriteria Methods, UML, Software Engineering.

1. Introduction
Within the Curricular Unit Labs IV, of the third year of the Computer Engineering Degree, a
project was presented to us by Professor Anabela Tereso.
This project was about creating an application for a variety of users in order to allow them to
choose the best software, for a particular case, using multicriteria techniques.
In the first phase we dealt with the important task of understanding the problem and
requirements analysis. This phase is complex but very important and can determine the
success of a project. There are several ways to get requirements. We used interviews and
literature review. We registered all aspects that we have drawn from interviews with
Professor Anabela Tereso and documents available.
The second phase presents
the modeling
and the
UML
specification, supporting the
development of software and features relevant to the design (e.g. diagrams) and the
implementation phase (e.g. visual development). To model this project we relied on
the software tool called Visual Paradigm 8.0. So all the images presented in this report were
prepared for the modeling with the help of this tool.
In the third and last phase we implemented the project with Microsoft Visual Studio, the
language used was C#. We created the database and inserted data of possible interest to the
user when using SQL Server.

2. Multicriteria methods
In this section we present the multicriteria methods used in the program.

2.1. SMART
SMART is a technique for weighting attributes (von Winterfeldt and Edwards, 1986)(1)
(Brugha, 1998)(2).
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It consists of assigning 10 points to the least significant attribute. Then assign values greater
than 10 to other attributes.
The comparison of the software is based on the values associated to the features. Suppose
the selected characteristics are the “cost of the application” and the “interaction with user”.
If the “interaction with user” is the characteristic that we consider less important, we give 10
points to it and more than 10 points to the “cost of the application”, for example 30 points,
meaning that the second feature is three times more important than the least important one.

2.2. AHP
In AHP (Saaty, 1980)(3), the assignment of weights is done using a method of peer-to-peer
comparison
of
the
attributes,
with a 1-9 scale (table
1)
proposed
by Saaty
(1980)(3) (note: intermediate values can also be use). Table 2 presents an example of the
application of this method.
Table 1- The Saaty Rating Scale (Saaty, 1980)(3)
If x is ... than y
equally important
a little more important
much more important
far more important
absolutely more important

So the number
of preference to be
given is:
1
3
5
7
9

Table 2-Table example of the AHP
Pair-wise comparison matrix
BEST SOFTWARE
Interaction with user
Interaction with user
1
Cost
4
Sum
5
Normalized matrix
BEST SOFTWARE
Interaction with user
Interaction with user
0.2
Cost
0.8
Sum

Cost
1/4
1
1.25

Cost
0.2
0.8

Attribute
weights
Sum
0.4
1.6

Mean
0.2
0.8

2.3. ValueFn
ValueFn is a method base on Utility Theory (Fishburn, 1970)(4). It is based on the function
that maps directly the values of the alternatives to their evaluation.
In the case of maximization, the following formula is used to calculate the priorities:

For minimization the following formula is used:

For example, the criterion "Interaction with user" should be maximized. Suppose we have
three software A, B and C, with values for "Interaction with user" equal to [1,3, 5]. The
priorities of each software for this criterion would be [0, 0.5, 1].
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Priorities for Interation with
user
1
0,5
0
1

2

3

4

5

Figure 1 - Graphic example for the method ValueFn (maximization)

And the criterion "Cost" should be minimized. For the three software A, B and C, with values
of "Cost" equal to [100, 800, 1000], the values of the priorities each software considering this
criterion would be [1, 0.222, 0].

Priorities for Cost
1

0,5

0
100

1000

Figure 2 - Graphic example for the method ValueFn (minimization)

Then it is necessary to normalize the values (so that the sum is equal to 1).
Table 3 - Table example for the method ValueFn (maximization)
Software
A
B
C
Min
Max

Interaction with user
1
3
5
1
5

Sum

Priorities
0
0.5
1
1.5

Normalized Priorities
0.000
0.333
0.667
1

Table 4 - Table example for the method ValueFn (minimization)
Software
A
B
C
Min
Max

Cost
100
800
1000
100
1000

Sum

Priorities
1
0.22
0
1.22

Normalized Priorities
0.818
0.182
0.000
1
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3. The application development
3.1. Main algorithm
The main algorithm is the one that makes the comparison of software to choose the best one.
The first step is defining the weights of each criterion. It can be done using one of the
following methods, AHP or SMART.
For the second step it is necessary to define the priorities or weights, for each
software, within each criterion. For each criterion it is necessary to define the method to use
to set the priorities, which may be ValueFn or AHP.

3.2. Structure of implementation
We developed the software using software engineering techniques. Initially we tried to
understand the problem and did requirements gathering.
Then we proceeded to the UML modeling to create a domain model, sequence diagrams, use
case and class diagrams.
Finally we arrived at the implementation phase and developed packages containing three
distinct classes: User Interface Layer, Business Logic Layer and Data Access Layer.
In each phase we used the so-called Waterfall Model (figure 3) (Boehm, 1988)(5),(6).

Figure 3 - Waterfall model (6)

The start of a phase should be after the completion of the previous phase. But sometimes it is
impossible to solve all the problems of a phase and we have to return to previous stages in
order to complete or enhance them.

3.3. Programming tools
Our application was developed exclusively using Microsoft software.
For programming we used Visual C#, for database development SQL Server and Microsoft
Office Word and Excel for producing other documents.

4. Interface
The interface is very simple. The user can understand easily how the software works.
It is provided a user manual that can be consulted in the case any doubts arise.
In the comparison of software, instructions are given to the user, in the right side of the
window, explaining how to proceed, so the user feels to be making conscious decisions.
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4.1. File management
In this program we work with lists of software that can be saved in a file. We call each list
saved in a file a “Save”. We can create a new file, open or save it with the same name or a
different one, under the file menu or using the buttons shown in the figure bellow.

Figure 4 – File Menu

To create a new file just click on "New Save" on the screen of the software, or go to "File"
menu and select "New".
To open a file just click on "Open Save" on the screen of the software, or go to "File"
menu and select "Open". Then just pick one software list from the ones available.
After we changed something, to save the changes, the user should go to the "File” menu
and select "Save".
If you want to save but don’t want to overwrite on the previous file, just go to "File"
menu and select "Save As". Then choose a new name for the file.

4.2. Software’s management
To each software list saved we can add a new software or even import a previously created
one. Just click in the "Software" then "Edit Software List" to find this option.
The user will be asked to fill all the values of the existing features. You can also click the
"Import From Other Software Save" to access software to be imported.
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Figure 5 - Add software

Figure 6 - Add feature

We can add new features or remove them, just by clicking the menu "Software Features" and
choosing from the list the ones to be removed.
To add a new feature, we need to indicate not only the name but also the type of the
feature.
The type "int" is an integer, "float" is a real number, "string" is a word or any set of
characters.
We
can
also select
a
basic
or
extended
view,
in
the
menu "Consult".
In the basic view it is displayed only the name and website of each software.
In the extended view, all the characteristics of each software are shown.
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Figure 7 - Extended view

You can also view the software webpage, provided you have an internet connection available.
Just go to the "Software", choose "View Software Webpage" and click on the software and
then you will see the corresponding webpage.

4.3. Compare Software
Step one:
In the first step the user has to choose the software and features he wants to compare.
Then he has to choose one of two available methods, AHP or SMART.

Figure 8 - Compare software

SMART requires that you enter your preferences for each feature scoring each with values
greater than or equal to 10. Then you must choose the method for each feature on step two.
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Figure 9 - SMART

With AHP the user has to define the relative importance of each characteristic compared to
others, on a scale from 1 to 9. This scale was proposed by Saaty (1980), and 1 means “as
important as”, and 9 “absolutely more important than” (see figure 10).
Filling the cell with the importance of the characteristic X compared to Y (say 4),
will automatically be filled the cell with the importance of the characteristic Y compared to X
(with 1/4). The diagonal is filled with the number 1 meaning a characteristic is “as important
as” itself.

Figure 10 - AHP step one

Step two:
In step two, each software has to be compared with others, regarding each of the
characteristics. The methods available are ValueFn and AHP.
AHP was already explained in step one. An example of its application to step two can be seen
in figure 11.
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Figure 11 - AHP step two

The ValueFn method allows to maximize or minimize the values of each feature (see figure
12).

Figure 12-ValueFn

4.4. Results
At the end the results appear as a list with software names and scores, in descending order.
The highest scoring software is the best one.
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Figure 12 - Results

5. Conclusions and future work
The working group has developed a practical software tool, useful for selecting the best
alternative of a set of software alternatives, using multicriteria techniques. From the
standpoint of the user, the platform has a set of features that distinguishes each software
from others. The fact that features or characteristics reside in a database, allows the use of
the Software at any time, to make other choices.
As future work, we have to invest in a more intuitive and attractive interface, in order to
attract more users. We also would like to develop the software in order to allow sensitivity
analysis.
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Resumo
O presente artigo apresenta um caso de estudo de uma aldeia rural, Santo André, do interior de Portugal, onde o
despovoamento teima em continuar a acontecer. Uma medida que contrarie tal situação acredita-se que passa por
criar condições que propiciem o turismo rural associado ao ecoturismo de modo a tirar partido não só das infraestruturas existentes, revitalizando-as e adaptando-as às actuais necessidades, como tirar partido de todas as
actividades rurais, etnográficas, natuarais, de entre outras. Para tal, é apresentado um breve levantamento dos
valores existentes e propõem-se soluções concretas, nomeadamente de reabilitação de alguns edifícios, em especial
da Casa da Trigueira, onde os visitantes poderão ficar alojados, e ainda da Casa da Floresta, para integrar um
pequeno museu associado a um posto de turismo. Algumas rotas ou percursos, de acordo com os recursos da freguesia
são ainda propostos.
Palavras-chave: espaço rural; revitalização; requalificação; turismo rural; ecoturismo

1 Introdução
1.1 Objectivos
O presente artigo pretende mostrar as características e o potencial a nível turístico da
freguesia de Santo André. Para tal, será inicialmente feita uma abordagem aos principais
recursos existentes, seguindo algumas propostas de recuperação e revitalização de alguns
espaços edificados singulares de modo a que possa haver propostas de exploração turística,
harmonizadas com o Habitat Rural e todo o meio envolvente associado.

1.2 Metodologia
Numa primeira fase foi feita uma pesquisa bibliográfica, seguindo-se uma segunda fase de
trabalho de campo traduzido por cartografia de vários elementos sobre a situação real da
população e actividades, para depois numa terceira fase se efectuaram trabalhos de
gabinete, de modo a tratar os dados em suporte cartográfico e arquitectural sobre
intervenções concretas, naturalmente articuladas com objectivos de fins turísticos.

2 Caracterização da Freguesia
2.1 Localização
A aldeia de Santo André localiza-se no concelho de Montalegre, numa zona fronteiriça do
distrito de Vila Real, mesmo a Norte de Portugal (Fig.1). Apenas uma estrada municipal
atravessa a aldeia (M508-1). Existe ainda uma outra estrada rural, que permite a circulação
para Espanha, ligada à primeira, que leva a um aldeia designada por Xironda, que por sua vez
permitirá ligar a Vigo por auto-estrada. Um dos melhores acessos em Portugal é a partir de
Chaves, de onde dista apenas cerca de 35km, com ligação a Vila Real pela A25/IP3. Salientase ainda a proximidade de Santo André com a Serra do Larouco, e ainda à Albufeira do Alto do
Rabagão e até ao Parque Natural da Peneda do Gerês, que fica a escassos quilómetros. O
concelho de Montalegre, enquadra-se na região de Turismo do Alto Tâmega e Barroso.
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Concelho
de Montalegre

(a partir de wikipedia,2011)
Figura 1 – Localização geográfica e enquadramento administrativo da freguesia de Santo André.

2.2 Elementos da aldeia e população
A freguesia de Santo André apresenta uma área de cerca de 20 km 2, com uma pequena porção
desta área ocupada pela aldeia rural, sendo a quase totalidade do território Reserva Ecológica
e apenas um pequena porção a ter características agrícolas, permitindo uma agricultura de
subsistência aos habitantes locais. A agricultura é parte activa da vida desta pequena
população, que tem vindo a diminuir ao longo dos anos, sobretudo devido à emigração.
Actualmente, segundo FSA(2011) apresenta apenas 259 habitantes, com uma densidade
populacional de 14.3 hab/km2. De acordo com registos dos últimos sensos, em 2001
apresentava 271 habitantes, e em 1991 tinha ainda 329 habitantes. Portanto, é uma aldeia
típica do interior-norte de Portugal, a perder população em contínuo, sendo de enfatizar que
em simultâneo se degradam as suas infra-estruturas, as suas práticas, a sua cultura, as suas
tradições, de entre outras. Assim, com o turismo rural pretende-se inverter este
despovoamento e criar riqueza aproveitando as mais-valias da aldeia, de acordo com o
apresentado no presente artigo.

2.3

Elementos Físicos: Geomorfológicos, Geológicos e Climáticos

A globalidade da freguesia situa-se numa zona de morfologia granítica arredondada, com
algumas áreas constituídas por linhas de água suaves alargadas, constituindo por vezes áreas
adequadas à pastorícia e a pequenas explorações hortícolas, frutícolas e afins. Ocorrem duas
principais ribeiras (Ribª das Forcadas e Ribª das Jungadas) que nascem na vertente Oriental
da Serra do Larouco, dando origem ao Rio Porto de Rei, que flui ao longo da fronteira, perto
de Vilar de Perdizes, e evolui rumo ao Tâmega, na bacia do Rio Douro. A altitude oscila
frequentemente entre 700 e 1000m, sendo de salientar que a Serra do Larouco, já fora da
área da freguesia atinge no máximo 1527 m de altitude. Esta zona, em associação ao sistema
montanhoso da Peneda-Gerês, constituem a 3ª maior elevação de Portugal continental.
Salienta-se que por se estar numa zona genericamente de planalto, alguns quilómetros para
SW da freguesia, desenvolvem-se outras linhas de água que evoluem já para a albufeira do
Alto do Rabagão, para no seguimento, este rio confluir com o Rio Cávado e desaguar
directamente no Oceano Atlântico.
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Sob o ponto de vista geológico, a freguesia é caracterizada por apresentar na totalidade um
substrato de rochas graníticas, além de ocorrerem superficialmente pequenas áreas com
aluviões nas linhas de água. Salienta-se o facto de ocorrerem erraticamente grandes blocos
de granito, com tamanhos de algumas dezenas de metros no seu conjunto, e morfologias tão
singulares, que em alguns casos são dignos de serem incluídos nos roteiros turísticos a
realizar.
Sob o ponto de vista climático, o concelho de Montalegre é uma região de temperaturas
extremas, que vão desde temperaturas negativas no Inverno (chega a nevar várias vezes em
cada Inverno) a mais de 30oC positivos no Verão, devido à sua localização continental. Na
Tabela 1 apresenta-se a evolução de temperatura e pluviosidade médias ao longo do ano. A
temperatura média anual é de 10ºC para a zona de Santo André, sendo inferior à média do
território nacional (14oC).
Tabela 1- Temperatura média (T) e precipitação média (P), a partir de registos de 30 anos seguidos, para a região
de Montalegre ( a partir de Costa, 1987).
Mês

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

T (ºC)

3,9

4,1

5,3

7,5

11,0

14,1

17,3

17,7

15,0

10,6

6,5

4,5

P (mm)

104,9

124,1

124,4

75,7

70,2

52,5

21,2

17,1

68,8

118,6

138,6

153,5

2.4

Recursos hídricos

A água com que a aldeia é abastecida provém directamente da serra do Larouco, a partir de
condutas que recebem a água oriunda de minas e outras captações superficiais. Encontram-se
ainda ao longo da freguesia, inúmeras nascentes, minas muito antigas e outros elementos
associados à água (Fig.2) que poderão ser aproveitados no seu conjunto, não só para dar apoio
a circuitos pedestres ou outros que se venham a efectuar, no caso de captações ou fontes, a
permitir aos turistas usufruírem para beber a água pura da natureza, como ainda efectuar
aproveitamentos turísticos com os moinhos, ponte romana e até pequenas praias fluviais,
como outrora acontecia; por exemplo na zona do Bustelo, as pessoas tomavam banho nas
“piscinas naturais” à sombra dos carvalhos. Há vários locais dos leitos das ribeiras com
potencial para este tipo de situações. No sentido de aproveitar a riqueza hídrica disponível,
foi construída recentemente na aldeia uma piscina pública, provando a capacidade de atrair
turistas.

Figura 2 – Exemplos de minas, fontes e moinho da freguesia de Santo André, como elementos importantes a integrar
numa proposta de revitalização do espaço rural com aproveitamentos turísticos.

2.5

Fauna e flora

Nas encostas do Larouco é o habitat de muitas espécies animais, tais como o lobo, a raposa, o
corço e o javali, a par de répteis como lagarto-de-água, a cobra-bordalesa e o sapo-parteiro.
Observam-se também espécies tais como garranos, a lebre, a perdiz, e algumas aves de
rapina. Já na aldeia, e destinados para fins agrícolas ou alimentares, encontram-se alguns
burros, cavalos, vacas, ovelhas, galinhas, coelhos e porcos.
Em termos de flora, apresenta uma vegetação em altitude constituída principalmente por
matos de urzes, carquejas e giestas. O carvalho, o vidoeiro, o pinheiro-silvestre e o
castanheiro também marcam presença. No Outono, é possível encontrar algumas variedades
de cogumelos comestíveis, sendo os principais os “patanelos”, os “níscaros” e as “carneiras”,
assim denominados pelos habitantes. Na Fig.3 apresentam-se alguns exemplos dos recursos
das espécies vivas, disponíveis na freguesia do Santo André. Salienta-se que toda a
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generalidade das espécies referidas têm potencial para se integrarem em pacotes de turismo
desde, do tipo científico, na observação das mesmas, passeios de burro, como ainda em
acções de apanha de castanhas, ou cogumelos, seguidas de especiais refeições feitas pelos
habitantes locais.

Burro

Águia

Garrano

Vaca Barrosã

Castanheiro
Castanha
Pantanelo
Níscaro
Carneira
Vaca Barrosã
FiguraGarrano
3 – Exemplos de recursos
animais e vegetais da freguesia de Santo André, que potenciam acções enquadradas
no ecoturismo.

2.6 Elementos de história, actividades, festas e tradições
A freguesia de Santo André foi desmembrada, em 1700, da subzona denominada Vilar de
Perdizes a que pertencia; o seu nome era, antes de tal acontecimento, Santo André de Vilar
de Perdizes. Foi durante muitos anos terra de contrabando, devido à sua proximidade à
fronteira. Actualmente a grande actividade é sem dúvida a agricultura (Fig.4), havendo
também algumas excepções de pessoas dedicadas à construção civil, comércio e serviços. Na
Tabela 2, apresenta-se uma lista com as principais actividades desenvolvidas, sobretudo a
nível agrícola, ao longo do ano.
Lavra de terrenos

Cegada do Centeio

Apanha da batata

Matança do porco

Figura 4 – Imagens sobre algumas das actividades típicas da freguesia de Santo André, que potenciam acções
enquadradas no ecoturismo.

Tabela 2- Principais actividades desenvolvidas ao longo do ano e de um modo sistemático na freguesia de Santo
André-Montalegre.
Mês
Actividade
Janeiro
Matança dos porcos e elaboração do respectivo fumeiro.
Fevereiro Limpeza dos lameiros; Fertilização dos solos.
Março
Lavra das terras; Apanha de lenha; Início das sementeiras têmporas.
Abril
Sementeiras: abóbora, batata, milho, cenoura, nabos.
Maio
Sementeiras: milho (continuação), feijão, hortícolas.
Junho
Sachar do milho e da batata; Regas aos produtos hortícolas.
Julho
Cegada do centeio; Malhada do centeio; Regas (continuação); Enfardamento dos fenos
Agosto
Cegada do centeio (continuação); Malhada do centeio (continuação); Fenos.
Setembro Apanha das colheitas; Silagem do milho.
Outubro Apanha dos “patanelos”; Sementeira do centeio; Apanha das castanhas; Vindimas; Produção de vinho.
Novembro Sementeira do centeio (continuação); Apanha das castanhas (continuação); Ida à lenha; Época de
caça.
Dezembro Fim das actividades agrícolas; Matança dos porcos; Início da produção de fumeiro; Época de caça.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING UBI2011 - 28-30 Nov 2011 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

Uma das principias tradições locais é a “chega dos bois”, uma das práticas culturais mais
antigas da região que consiste em lutas entre bois. Ainda são praticados jogos tais como o
jogo do pau, o jogo da barra e o fito, onde se aprecia a valentia e a destreza dos jogadores.
No São Martinho, fazem-se magustos no campo, na altura dos Reis e do Carnaval, os mais
novos visitam pela aldeia os mais idosos, interagindo com estes, comemora-se ainda o S. Brás
(3 de Fevereiro) e a festa da aldeia, em Agosto.

2.7

Gastronomia e Artesanato

De entre os principais pratos regionais, destacam-se pratos variados de caça, os enchidos, o
folar de Páscoa, o cozido à barrosã e o arroz de cabidela (Fig.5). A qualidade da gastronomia
da aldeia provém do facto de todas as suas matérias-primas serem de produção tradicional ou
agrícola. O fumeiro é feito artesanalmente, as carnes utilizadas são biológicas e as batatas
são das melhores do país. Em quase todas as casas se confecciona fumeiro, maioritariamente
para consumo próprio.
Enchidos

Folar de forno a lenha

Cozido à barrosã

Arroz de cabidela

Figura 5 - Imagens dos pratos regionais principais da freguesia de Santo André, que potenciam acções enquadradas no
ecoturismo.

A nível de artesanato (Fig.6), existe uma tecedeira que ainda há poucos anos fabricava num
tear manual, aventais de mandil, mantas, sacos e tapetes em lã de ovelha, com possibilidade
de fácil recuperação; existem dois pedreiros que realizam trabalhos em granito e um artesão
que faz esculturas em madeira de urze, vencedor de vários prémios da categoria. Existe ainda
um alambique, único na aldeia, digno de recuperar e/ou de musealizar.
Tear

Escultura em madeira

Escultura em madeira

Alambique

Fig.6 - Imagens dos principais elementos locais sobre artesanato da freguesia de Santo André.

2.8

Património

O património geológico da freguesia com interesse traduz-se na ocorrência de vários blocos
erráticos e geralmente associados a lendas (Fig.7) sendo de enfatizar que o interesse principal
destes é a sua associação a uma rota ou trilho pedestre temático (rota das pedras) e
eventualmente entrosado com outros temas.
Existem vestígios de um antigo agregado romano, junto à fronteira, denominado de Cidade
Romana de Grou, de uma calçada Romana na mesma zona, existindo ainda uma ponte datada
desta época (Fig.7). Sabe-se ainda da existência de dois dólmenes, a sul do castro da cidade
Romana de Grou, que revelam a existência de povoação nesta localidade, desde a préhistória.
Em termos de património relativamente recente (Fig.7), salientam-se a igreja Matriz, a
capela e o cruzeiro em frente a esta, datados do séc. XVIII. Existe também um forno
comunitário no centro da aldeia, onde esporadicamente ainda é cozido pão. A arquitectura
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tradicional define-se com uma habitação de dois pisos em que o andar inferior preenche
funções ligadas à vida agrícola, sendo as casas mais antigas dotadas de varandas tradicionais
em madeira. Existe ainda uma casa senhorial, chamada de Casa da Trigueira, ladeada de um
imponente penedo, dentro dos limites do terreno, salientando-se que esta, de acordo com o
presente trabalho, faz parte do núcleo central das propostas de intervenção e revitalização
de apoio ao turismo da aldeia.
Penedo do Rato

Penedo do Elefante

Restos da cidade romana de Grou

Igreja Matriz

Capela

Ponte romana

Cruzeiro

Penedo da tartaruga

Forno colectivo

Casa da Trigueira

Casa da Floresta

Reino do Anão

Forno colectivo

Arq. tradicional

Fig.7 – Principais elementos do património geológico, histórico antigo e relativamente recente na freguesia de Santo
André, que potenciam acções enquadradas no ecoturismo da região.

2.9

Equipamento existente e actividades de apoio ao turismo

Em relação aos equipamentos de potencial apoio ao turismo na aldeia refere-se que Santo
André possui uma piscina pública. Esta tem sido, nos últimos anos uma das maiores apostas da
aldeia. Junto à mesma construiu-se um campo de futsal, um campo de voleibol e um parque
infantil. O espaço é ainda dotado de um bar e balneários. As condições oferecidas e as vistas
maravilhosas têm vindo a atrair alguns turistas, nomeadamente os vizinhos galegos.
Destaca-se ainda que a caça é um sector por excelência na região, havendo potencial deste se
entrosar com o turismo local. Refere-se ainda que estas áreas têm sido palco de uma das
melhores “pistas de voo” do país, comprovado nas provas já realizadas como o Campeonato
do Mundo de Parapente, em 2003.

3.Propostas de Intervenção
Entende-se que Santo André pode melhorar as condições de qualidade de vida dos seus
habitantes, pois tem potencial para evoluir para o sector do ecoturismo, como um segmento
da actividade turística que recebe pequenos grupos de pessoas, e de forma sustentável, lhes
mostra o património natural, histórico, cultural e agro-rural, envolvendo-os nas actividades
tradicionais, nomeadamente agrícolas, partilhando o seu sentir, as suas vivências, a sua
gastronomia caseira, de entre outros, promovendo assim, o bem-estar e satisfação das
populações envolvidas, não só pelas mais-valias económicas directas, como também pelo
fulgor que estes lugares do interior poderão voltar a ter. Assim, têm que se criar condições
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para receber as pessoas, albergá-las e integrá-las em períodos de 1 a 7 dias, com actividades
sempre muito bem programadas.
Será importante que toda a aldeia mantenha todas as infra-estruturas adequadas e em bom
funcionamento (rede de água, de esgotos, eléctrica, de entre outras), ruas limpas, e as
habitações particulares bem conservadas. Além de haver equipamentos colectivos, seria
muito importante que algumas pessoas particulares, tenham casas adequadas e certificadas
para poderem receber turistas em regime do “tipo familiar”. De qualquer modo para a Aldeia
de Santo André, pelas condições que apresenta há alguns equipamentos novos a implementar
em proposta, bem como algumas rotas e percursos que de seguida se apresentam.

3.1 Edifícios a recuperar
Para poder iniciar a viabilização de todo este projecto, propõe-se logo na fase inicial
recuperar dois edifícios em particular: a casa da Trigueira e a Casa da Floresta (Fig.8).
A recuperação da Casa da Trigueira, antiga casa de abastados lavradores (Fig.7), seria
indispensável para albergar um pequeno grupo de turistas. De acordo com a suas áreas
disponíveis, além das divisões básicas e espaços colectivos, teria 6 quartos duplos. No âmbito
do presente projecto foram efectuados levantamentos rigorosos da casa e projectos
arquitecturais de pormenor, integrados dentro do que é comum na arquitectura tradicional
local. Para se ter uma ideia do projecto, apresentam-se na Fig.9, os elementos
arquitectónicos principais. A Casa da Trigueira encontra-se num local privilegiado, isolado,
fora do perímetro urbano, onde os utentes poderão estar em contacto bastante próximo com
a terra e as suas actividades.
A Casa da Floresta (Fig.7), antiga casa do Guarda Florestal, encontra-se em abandono total. A
floresta onde esta se inseria já não existe, pois foi vítima de incêndios. Serviria de posto de
apoio ao turismo local, onde serão apresentadas exposições, vendidos produtos regionais, de
entre outros, no âmbito de apoio ao funcionamento das rotas e circuitos turísticos a realizar.

Casa da
Trigueira
Casa da Floresta

0 km

1 km

Figura 8 – Vista aérea da zona urbana da freguesia de Santo André, com implantação da Casa das Trigueiras e da Casa
da Floresta, cuja recuperação está em proposta, de modo a serem o suporte, respectivamente, a uma Albergaria
Rural e um Posto de apoio ao turismo local, de modo a potenciarem acções enquadradas no ecoturismo da região.
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3.2 Rotas e percursos
No âmbito do presente projecto foram definidas várias rotas e percursos em mapas de modo a
dar-se uma noção clara dos locais a visitar e a inter-agir com a natureza e várias actividades
locais agrícolas, artesanais, etnográficas e outras. Neste trabalho apenas é possível
sinteticamente referir as principais rotas e percursos organizadas em dois tipos.
Tipo 1- Rotas de lazer e turismo cultural e científico: i)rota dos artesãos; ii)rota das
nascentes; iii)rota das ribeiras; iv)rota da Arquitectura; e v) rota das Pedras.
Tipo 2 - Rotas inter-activas: i) rota das sementes, na Primavera; ii) rota dos cereais, no
Verão; iii)rotas das colheitas e dos cogumelos no Outono;v)rota dos sabores no Inverno.
Algumas acções concretas pontuais, serão entrosadas com as várias rotas, como o caso das
festas, romarias, matança do porco, montarias ao javali, participação em desportos, passeios
de burro, participação na missa de domingo, de entre outros.

Casa da
Trigueira

Rés-do-chão

1º Andar

Casa da
Floresta

Figura 9 – Elementos arquitectónicos principais do projecto em proposta para recuperação da Casa da Trigueira e da
Casa da Floresta, para apoio ao ecoturismo de Santo André (Barros Martins,2011).

4 Notas Finais e Conclusões
A partir do apresentado no presente trabalho, mostrou-se que Santo André tem potencial
elevado em relação aos seus recursos e vivências quotidianas, para se dedicar ao ecoturismo,
como um modo de vida capaz de lhe melhorar a sua economia local e permitir que este local
volte a ter o fulgor de outrora, sem que para isso tenham que fazer grandes alterações nas
suas vivências quotidianas. Para isso necessitam de algumas infra-estruturas básicas, como
uma albergaria ou hotel rural, que permita receber pequenos grupos de pessoas, necessitando
de recuperar, ou revitalizar algumas edificações antigas, actualmente sem uso. Em
complemento pode haver alguns dos habitantes locais que recebam em suas próprias casas
turistas, de modo a que estes partilhem as vivências locais, desde a gastronomia, às
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actividades culturais, religiosas e em particular agrícolas. Como fundamental em todo o
processo, existem as rotas e percursos pré-definidos para mostrar os recursos existentes.
Neste processo todo, será apenas, mas fundamental, que as pessoas se organizem, e criem as
suas próprias logísticas, com base nos vários agentes de turismo, quer locais a criar, quer
regionais, nacionais e até internacionais.
Por fim, salienta-se que na maior parte das vezes a beleza da vida rural passa ao lado de
quem nela existe, por lhe ser comum, logo, não a valoriza. No entanto ela existe e deve
existir alguém que a saiba mostrar, e nada melhor que o próprio habitante, consciente dela.
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Abstract
Este trabalho descreve detalhadamente o desenvolvimento de um sistema electrónico que permite determinar a
posição relativa do translato de um actuador linear de relutância variável comutado. O princípio de funcionamento
baseia-se na análise da diferença de fase entre o sinal da corrente e o sinal da tensão observados aos terminais da
bobine da fase do actuador. O sistema desenvolvido é composto por um módulo oscilador, seguido de um conversor
tensão/corrente, que fornece o sinal de corrente injectada na bobina da fase do actuador. A corrente e a diferença
de potencial resultante aos terminais da bobina dão origem a duas ondas quadradas desfasadas. Um microprocessador
é utilizado para medir esse desfasamento. Através de valores tabelados em memória é possível determinar a posição
relativa do translato. A eficiência do sistema proposto é comprovada experimentalmente.
Key Words: Relutância variável, medida, posição, controlo.

Introdução
A aplicabilidade do Actuador de Relutância Variável Comutado (ARVC) foi inicialmente
dificultada pela problemática do seu controlo [1]. No entanto, nas últimas décadas, tem-se
assistido a um aperfeiçoamento dos métodos e técnicas de controlo. Os resultados obtidos
têm tornado a máquina mais eficiente e fiável. Se às anteriores características associarmos a
robustez e os reduzidos custos de produção, facilmente se constata que esta tecnologia possui
um potencial de aplicabilidade elevado.
Um dos aspectos que mais tem condicionado a utilização do ARVC diz respeito à determinação
da posição dos pólos do translato relativamente aos polos do secundário. Tradicionalmente, a
medida é realizada com recurso a sensores de posição tal como: encoders, ultra-sons ou
reóstato lineares.
Diversos trabalhos que procuram evitar a utilização de sensores podem ser encontrados na
literatura. No trabalho apresentado em [2] foi proposto um novo sensor de posição de baixo
custo com uma resolução razoável. O actuador linear de relutância variável comutado
(ALRVC) descrito neste trabalho é robusto, fiável e de baixo custo. A detecção da posição do
ALRVC é estimada injectando uma série de pequenas correntes no enrolamento da fase sem
energia e medindo a taxa de incremento da corrente de fase. Um índice de integração de
corrente é proposto e utilizado na quantificação da medição da forma da onda de corrente.
No trabalho [3] é apresentado um procedimento que recorre a um circuito magnético e a um
método optimizado por elementos finitos. Neste trabalho é provado que o ALRVC pode ser
utilizado numa aplicação de precisão de posicionamento.
A estimação da posição do rotor de um actuador rotativo de relutância variável comutado
(ARRVC) baseada numa rede neuronal artificial é descrita em [4]. As características do fluxo
encadeado do actuador são obtidas a partir da análise por elementos finitos. Calculando o
fluxo encadeado e medindo a corrente, a posição do rotor pode ser estimada com este
método.
Outra pesquisa muito semelhante pode ser encontrada em [5]. A diferença reside no facto de
a estimação da posição do rotor ser baseada numa rede neuronal do tipo Radial basis
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function. Por outro lado, a estimação da posição em [6] baseia-se numa rede neuronal do tipo
Backpropagation.
Além dos métodos anteriores, a determinar da posição pode ser alcançada com outros
métodos. No método descrito em [7], os sinais da tensão de cada fase condutora e da
corrente de referência são aplicados na entrada de um sistema neuro-fuzzy para obter a
velocidade do rotor como saída do sistema. A posição é estimada integrando a velocidade de
rotação do rotor.
Outro método, descrito em [8], estima a posição do rotor utilizando a variação característica
da indutância da fase com a posição. A estimação é calculada utilizando um equação de
aproximação expressa através de uma série de Fourier.
Este artigo propõe um método alternativo de determinação da posição, sendo devidamente
comprovado experimentalmente. O artigo organiza-se da seguinte forma. O princípio de
funcionamento do ALRVC é brevemente introduzido. O método de medição proposto é
descrito em secção própria. A verificação experimental do método requereu a construção de
hardware dedicado e descrito em seguida. O firmware desenvolvido e executado por um
microcontrolador para determinar a posição é descrito na secção a ele dedicada. Os
resultados obtidos que atestam o funcionamento eficiente do método proposto são
apresentados. As conclusões são retiradas no final.

Actuador Linear de Relutância Variável Comutado
Independentemente da configuração do ARVC ser rotativa ou linear, o seu princípio de
funcionamento é semelhante. No caso concreto da versão linear, o circuito magnético do
actuador possui duas partes constituintes: o estator que possui uma sequência de saliências, e
onde não existem bobinas; o translato onde estão instaladas as bobinas das fases, possui polos
magnéticos. Uma configuração possível do ALRVC pode ser observada na Fig. 1.
Quando o interruptor do circuito de potência que alimenta a fase é fechado, a corrente e o
fluxo produzido aumentam, no período de tempo que corresponde ao percurso O-C. O ponto C
corresponde à comutação da fase (o interruptor de potência é aberto), e onde o díodo de
roda-livre entra em condução até que a corrente se volte a extinguir, retornando desta forma
ao ponto inicial de funcionamento O. O processo de condução do díodo de roda-livre
corresponde ao percurso C-O.
No ponto C, a energia total fornecida pela fonte ao sistema é igual à área total
U = Wd + Wmd + Wmf. Uma parte da energia fornecida é convertida em trabalho mecânico
(Wmf), sendo a outra parte armazenada no campo (Wd + Wmd). Após a comutação do
interruptor de potência, parte da energia armazenada (Wd) retorna à fonte e, quando se volta
a atingir o ponto de início O, o fluxo e a corrente são nulos. Supondo que no período de
condução entre O e C é fornecida a energia U, e se o sistema for considerado linear, podemos
afirmar que metade da energia é convertida em trabalho mecânico, enquanto que os
restantes 50% são armazenados no circuito magnético. No decorrer do período de condução
do díodo de roda-livre, entre os pontos C e O, a energia Wd é devolvida à fonte, sendo Wmd
convertida em trabalho mecânico.

Figura 1 – Ilustração esquemática de um actuador linear de relutância variável comutado
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Figura 2 – Ilustração do processo de conversão energia-trabalho numa fase do motor
800

150
3.5 [A]

100

1.5 [A]
0.5 [A]

0
1 [A]

-50

2 [A]

-100

3 [A]

-10

2.5 [A]
2 [A]

500
400

1.5 [A]

300
200

1 [A]

100

4 [A]

-150
-15

3.5 [A]
3 [A]

600

Força de atracção [N]

Força de tracção [N]

2.5 [A]

50

4 [A]

700

-5

0
Posição [mm]

5

10

0
-15

15

0.5 [A]

-10

-5

a)

0
Posição [mm]

5

10

15

b)

Figura 3 – Força desenvolvida: a) força de tracção; b) força de atracção
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Figura 4 – Evolução da indutância com a posição e corrente.

Um modelo de elementos finitos permite efectuar uma análise característica do actuador. A
força, F, desenvolvida entre o translato e o estator do actuador divide-se em duas
componentes. A força de tracção, Ft, é responsável pelo movimento do translato. A força de
atracção, Fn, não contribui para o movimento e obriga a um cuidado especial no
desenvolvimento da mecânica do actuador. A construção do ALRVC deve ser cuidada e
suficientemente robustas para que o entreferro mantenha um comprimento constante no
decorrer do funcionamento. Na Fig. 3a podemos observar que nas posições alinhada (0mm) e
desalinhadas (-15mm e 15mm) a força de tracção desenvolvida é nula. Na Fig. 3b a força de
atracção apresenta um valor máximo para a posição alinhada (0mm), sendo que nas posições
desalinhas (-15mm e 15mm) o seu valor é mínimo.
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Na Fig. 4 é possível observar que na posição desalinhada o valor da indutância é mínimo,
enquanto na posição alinhada o valor da indutância é máxima.

Princípio de funcionamento do método utilizado na medição da indutância
Como ficou expresso na secção anterior, o valor da indutância da fase varia em função da
posição e da corrente. Considerando que a corrente é suficientemente reduzida para não
provocar a saturação magnética do circuito magnético, podemos afirmar que a indutância
apenas depende da posição relativa do translato.
O objectivo deste trabalho é apresentar um método que permite medir o valor da indutância
da fase e, por isso, indirectamente, a posição relativa do translato. O método requer a
existência em memória de uma tabela de valores que permitam, em tempo real, determinar a
posição num determinado instante.
O enrolamento da fase do ALRVC pode ser descrito como se tratando de uma associação série
de uma resistência, R, com uma indutância variável, L. A impedância, Z, é expressa por
,

(1)

com
,

(2)

O atraso observado no sinal da corrente, tomando como referencial o sinal da tensão, será
função do valor da impedância, uma vez que se considera constante o valor da resistência.
Assim, para a posição desalinhada, e sendo o valor da indutância mínimo, o atraso observado
será menor. Com o deslocamento do translato em direcção à posição alinhada, o valor da
indutância vai aumentando, o que provoca um aumento do valor do atraso no sinal da
corrente.
A metodologia de medida descrita anteriormente requer algumas considerações:
- O comprimento do estator é variável e a sua configuração repetitiva. Este facto faz com que
o método não seja capaz de fornecer uma posição absoluta.
- O método requer que a fase não esteja em funcionamento. Considerando que o número
mínimo de fases é de três para que seja possível desenvolver um movimento bidireccional, e
que por norma, as fases são operadas de modo não simultâneo, existirá sempre, pelo menos,
uma fase livre para ser utilizada na função de determinação da posição.
- Outro aspecto que devemos realçar é que o método não é capaz de determinar o sentido do
movimento. Essa informação pode ser obtida de modo indirecto. Observando duas medidas
consecutivas, se a diferença for positiva, então o translato desloca-se no sentido da posição
alinhada, caso contrário, desloca-se no sentido da posição desalinha.

Circuito de oscilação e acondicionamento dos sinais
A medição do valor da indutância da bobina requer que esta seja excitada por um sinal de
amplitude reduzida a fim de minimizar os efeitos da saturação magnética. Por conseguinte,
um oscilador de Wien como o que se representa na Fig. 6 é utilizado para produzir um sinal
sinusoidal. Este tipo de osciladores é usado sempre que se deseje um gerador sinusoidal onde
a distorção seja reduzida [4].
O oscilador é construído em torno de um amplificador operacional com realimentação
simultaneamente positiva e negativa. A realimentação negativa é realizada através das
resistências R3 e R4. Na realimentação positiva são utilizadas duas malhas RC, uma de
configuração paralela e outra de configuração série.
Este circuito pode igualmente ser visto como sendo um amplificador não inversor que
amplifica a tensão de entrada não inversora Vp por um factor A expresso pela Eq. 6, onde Vo
é o valor da tensão de saída. Por outro lado, a tensão na entrada não inversora, também
depende da saída como se pode ver na Eq. 7. A frequência de oscilação do circuito é
estabelecida pela Eq. 8.
.
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(3)

.

(

)

.

(4)
(5)

Para que se verifiquem as oscilações é necessário garantir o de critério de Barkhausen:
- Um ganho em malha fechada (produto de A por B) unitário;
- Um desfasamento de 0º do sinal vindo da malha de realimentação positiva.
Na prática, é necessário criar um arranque das oscilações fazendo com que o ganho
inicialmente seja superior a um e numa segunda fase controlar esse crescimento da amplitude
das oscilações. Para criar essa situação, é colocado os dois díodos como na Fig. 6.
O circuito construído está representado na Fig. 6. O seu projecto teve como objectivo
alcançar uma frequência de oscilação de 600Hz. Assim, os componentes tomam os seguintes
valores:

O sinal de tensão de saída da ponte de Wien é convertido num sinal de corrente por um
conversor de Howland (Figura 4.3). A função principal desta montagem é de converter a
tensão de entrado em corrente independentemente da carga a ela ligada.

Figura 6 – Montagem do oscilador em Ponte de Wien.
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Figura 6 – Montagem do conversor de Howland

Figura 7 – Montagem do comparador LM311

Na entrada inversora os valores das resistências R13 e R2 devem ter um valor elevado. O
mesmo acontece na entrada não inversora, mas neste caso, as resistências tomam um valor
dependendo do valor da corrente de saída que se pretende. A corrente de saída do conversor
é dada pela Eq. 6.
.

(6)

A tensão de entrada no conversor de Howland é de aproximadamente de 1,30 V. Tendo as
resistências os valores de
. O valor da corrente de saída do conversor terá um valor de
.

(7)

Este valor de corrente é suficientemente reduzido para garantir o funcionamento na região
linear da curva magnética, e por isso numa região linear.
Ao injectar o sinal de corrente na bobina da fase irá aparecer uma diferença de potencial aos
seus terminais. Estes dois sinais possuem um desfasamento que é função de valor da
indutância da bobina. Para que o desfasamento possa ser medido por um micro processador é
necessário converter as ondas sinusóides em onda quadradas. Este processo é efectuado por
uma montagem comparadora tendo por base o comparador LM311, numa montagem com a
configuração ilustrada na Fig. 7.
A montagem comparadora detecta a passagem por zero criando uma onda quadrada com uma
amplitude compreendida entre os 0V e 3V devido ao pull-up na saída. Deste modo é possível
ter uma mudança de flanco sempre que o sinal sinusoidal passa por zero.
O hardware descrito nesta secção disponibiliza dois sinais digitais desfasados de uma
quantidade de tempo função da indutância do circuito.

Firmware de gestão da medição
Os sinais obtidos, tal como se descreve na secção anterior, possuem um desfasamento que é
função da indutância e, por isso, passível de ser relacionado com a posição relativa do
translato do actuador. A medição da diferença de fase dos sinais é realizada por um
microcontrolador da família MSP430. O facto de este dispositivo possuir um temporizador com
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capacidade de operar a frequências elevadas, mais concretamente, a uma frequência de
16Mhz, permite que a medição seja realizada com elevada resolução.
O processo de medição do desfasamento é simples. Um temporizador é utilizador para medir
o tempo decorrido entre o flanco ascendente do sinal da tensão e o flanco ascendente do
sinal da corrente. Este procedimento garante uma resolução da contagem do tempo de
62nSeg, considerando a frequência de contagem do temporizador igual a 16Mhz.
O microcontrolador possui um oscilador interno com capacidade de produzir um vasto
intervalo de frequências de funcionamento. Nesta aplicação específica, o periférico foi
configurado para produzir uma frequência de 16 MHz.
Os portos de entrada/saída digital são configurados para detectarem por hardware, e por
isso, sem intervenção da CPU, os flancos ascendentes dos sinais. Os portos escolhidos são o
P1.1 e o P1.2 (TA0.0 e TA0.1), associados às funcionalidades de captura do temporizador. O
modo de funcionamento de captura (capture mode) permite que o valor do registo de
contagem do temporizador seja capturado e colocado num registo próprio sem intervenção da
CPU. Esta capacidade permite anular a latência entre o evento e a execução da tarefa, e por
isso minimiza os erros de medida.
Cada uma das unidades de captura produz uma interrupção aquando da captura do valor do
registo de contagem do temporizador. Estes eventos são utilizados pela aplicação para mover
a a informação para a memória RAM do microcontrolador. Cada medição produz dois eventos,
o valor da medida é obtido subtraído os valores capturados no decorrer do processo de
medida.
O funcionamento da aplicação é descrito pelo fluxograma representado na Fig. 8. Nesta
situação específica, e para melhorar a qualidade da medida, são realizadas 32 medidas
consecutivas. O valor médio obtido é utilizado para determinar a posição do translato, por
consulta de valores tabelados em memória.
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Apresentação dos resultados experimentais
O método proposto foi avaliado experimentalmente a fim de validar o funcionamento das
várias componentes envolvidas no processo de medição. Uma bonina variável, com valores de
indutância e de resistência muito semelhantes aos valores do ALRVC apresentado no início do
artigo foi utilizada na realização dos ensaios. Os resultados obtidos, para diferentes valores
de indutância, são apresentados na Tabela 1 e representados graficamente na Fig. 9. De notar
que os valores “Pulsos Medidos” dizem respeito ao número de ciclos de relógio contabilizados
pelo temporizador entre a ocorrência dos dois eventos.
Devemos realçar que os resultados obtidos da medição da indutância são praticamente
lineares. A linha de tendência obtida para os resultados é dada por
,
com

(8)

.
Table 1- Tabela de resultados

Pulsos Medidos

tempo [µSeg]

Valor da indutância [H]

43

2,7

0,11

48

3,0

0,13

82

5,1

0,2

146

9,2

0,3

199

12,5

0,4

251

15,8

0,5

301

18,9

0,6

345

21,7

0,7

386

24,2

0,8

428

26,9

0,9

462

29,0

1

500
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1,1
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Figura 9 - Gráfico das indutâncias em função dos pulsos
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Conclusão
Neste trabalho é apresentado um método simples e eficaz de medir a posição relativa de um
translato sem necessidade de utilizar um sensor de posição. O princípio utilizado retira
partido da variação característica da indutância de uma fase do actuador com a sua posição.
A solução apresentada pode ser implementada com um custo reduzido, e como ficou
comprovado, o resultado apresenta um grau de linearidade elevado, o que permite interpolar
facilmente posições intermédias na tabela de dados. Para além do mais, os recursos
computacionais requeridos são reduzidos.
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Abstract
This work presents a brief review on the seismic behavior on non-loadbearing masonry walls used as masonry infills. O
Some examples of inefficient performance are shown based on information available of recent earthquakes.
Additionally, a literature overview on the techniques for retrofitting existing masonry infills is provided. Finally,
alternative braided reinforced composite materials are briefly described and pointed out as an alternative solution
for retrofitting masonry infill walls.

1 Introduction
The quality of the built heritage play a central role on the quality of daily human lives as they
interact continuously with the built spaces, either in the work, social events and at home. In
particular, the safety of the built spaces is indeed a demand of modern societies and remains
a huge concern in prone seismic regions. It is known that seismic vulnerability is not exclusive
of ancient masonry structures but affects also the built heritage from XX century, composed
in a majority of reinforced concrete (RC) buildings, both in structural and non-structural
elements. In this constructive typology, brick masonry walls represent the most traditional
enclosure system and have demonstrated reasonable performance with respect to healthy
indoor environment, temperature, noise, moisture, fire and durability, even if there has been
some trend for improvement serviceability by purposing newly solutions [1-2]. According to
[1] masonry infills represent approximately 15% of the total construction volume.
Despite masonry infill walls have been considered for long time as non-structural elements,
they can play a positive role in the seismic behavior of RC buildings, if their influence in the
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building response is correctly taken into account [3-6]. Conversely, they need to be checked
against in-plane severe damage and possible out-of-plane collapse. Indeed, as demonstrated
by recent earthquakes, the inefficient behavior of masonry infills can result in extensive
economic losses, resulting in low levels of reparability, and in the loss of human lives. This
situation raises the need of improvement of the construction technology and design of nonstructural elements for new buildings and of retrofitting in case of existing buildings. The
latter aspect is the focus of this paper. Indeed, it is of paramount importance to act promptly
in the retrofitting of masonry infill walls, taken into account that great part of RC buildings
was designed before the advent of seismic regulations. With this respect, some guidelines are
provided in some international codes but in a majority of countries there are no standardized
guidelines for the retrofitting of masonry infills.
This paper intends to provide; (1) information on the seismic behavior of masonry infill walls
under seismic action, by focusing on post mortem survey in recent earthquakes; (2) a brief
overview of the retrofitting techniques of masonry infill walls; (3) information of alternative
braided fibrous reinforcing materials regarding the traditional retrofitting carbon or glass
reinforcing polymer solutions.
2 Tipology of non loabearing walls
The brick masonry walls as non-loadbearing elements have been used since the generalized
adoption of the reinforced concrete as a main structural system in Portugal, which dates back
to 1960. In Figure 1 one can see the evolution of masonry walls in Portugal during the xx
centuy:
a) decade of 40: single leaf walls in stone masonry;
b) decade of 50: stone masonry walls with a internal leaf in brick masonry;
c) decade of 60: Cavity Wall with brick masonry with thick external leaf;
d) decade of 70: Cavity Wall with brick masonry with médium thickness;
e) decade of 80: Cavity Wall with brick masonry with médium thickness with termal
f)

insolation in between the leaves;
decade of 90: Single leaf walls with external termal insulation

The single walls become to be used again with the solution of vertically perforated brick
masonry units, being associated to innovative solution of external thermal insulations solution
[8].

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)
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Figure 1- Evolution of non-loadbearing brick masonry walls in Portugal [8]

3 Behavior of nonloadbearing walls under seismic loading
Masonry infills are not considered as structural elements, as they do not have to bear vertical
loads, and, thus, no specific design guidelines are provided in design codes, including
Eurocode 6 [9]. However, in case of occurrence of earthquakes they can have an active role
on the global resisting mechanism of the RC masonry infilled frames. The problem of the
interaction between infill and RC frames, on how the infills influence the structural response,
has been object of many experimental and numerical research [10-12].
According to past research [10, 13-14] it is known that masonry infills can have a beneficial
effect under controlled damage, when it develops before the maximum shear forces occur,
being able to dissipate energy and control inter-storey lateral drifts of RC frames. However, it
very often happens that damage and collapse of RC buildings is due to improper consideration
of, or neglecting, the infill walls influence on the surrounding RC elements. Indeed, the
negative effect of the masonry infills is related to the soft storey and torsional effects, due to
irregular distribution of masonry walls in height and in plan respectively. Masonry infills can
be unfavourable when leave a short portion of the column clear, leading to the shear collapse
of the columns [5]. It should stressed that the unfavourable effect of infills can also result
from its own inefficiency in developing in-plane resisting mechanisms under large
deformations imposed by enclosing frames leading to its severe damage or even partial
collapse [15].
The inadequate in-plane behavior of infills can also prevent the developing of out-of-plane
resisting mechanism by arching effect [16]. In addition, the detachment from the surrounding
frame elements at early stages of the seismic event and the absence of efficient connections
to RC frames results in their out-of-plane collapse. This type of deficiency has been shown to
be worrying from the last recent earthquakes.

3.1 The example of recent earthquakes
According to [17], after the Lefkada earthquake in Greece in 2003, it was seen that the major
damage was concentrated at the non-structural elements, particularly in clay masonry infills,
including out-of-plane collapses, shear cracking and detachment of the walls from enclosing
frames. From the recent earthquake of L´Áquila in 2009, in Italy, and apart from the collapse
of rural masonry residential buildings, it was observed that widespread extensive damage in
masonry infill walls and internal partition walls developed, being responsible for the highest
losses in RC buildings [18]. This type of non-structural damage requires in general high
investment as it requires extensive repair, or in case of low reparability, results in the
demolition and reconstruction, resulting in a major waste of time and money. The major
concern about the out-of-plane vulnerability of masonry infills is the lack of detailing at the
level of materials, connections to the surrounding RC frames and absence of fastener
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elements in case of cavity walls, resulting often in the complete and independent collapse of
the leaves, see Figure 2.

Figure 2 – Failure patterns of masonry infill walls found in the recent earthquake of LÁquila
4 The use of alternative reinforcing materials in civil engineering construction
In order to solve deterioration of steel as a reinforcing material in concrete structures, there
was a need to introduce newly material able to resist to the corrosion. In this scope, the fiber
composite materials have been assuming an important role in new construction and also for
retrofitting of existing structures. The composite materials used are commonly reinforced by
fibrous braided and axially reinforced impregnated by epoxy resin or of polyester [19]. This
combination provides materials with interesting mechanical properties and low volume mass.
Figure 3 shows the typical stress-strain diagrams under tensile loading for distinct reinforcing
materials. The properties of the fibrous materials can be designed according to the structure
or selected fibers.

Figure 3 – Typical tensile stress (%)-strain (Mpa) diagrams of alternative reinforcing materials
[19]
The composite materials recently produced allow additional features like the monitoring of
construction structures, enabling the continuous assessment of stress state of the structures
and promoting a premature, fast and adequate intervention in case of need. This composite
materials present also a more extended durability [19].
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4.1 Types of fibers
The fibers used in civil construction can be of natural and natural sources, depending on the
specific use.
The natural fibers present higher variability and lower performance in terms of mechanical
properties regarding non-natural fibers but can be used with advantages in the reinforced
composite materials. Natural fibers are biodegradable, have interesting mechanical
properties and low volume mass. Among the natural fibers, the most used are the flax fibers,
sisal and jute fibers, see Table 1.
Table 1 – Properties of natural fibers [20]
Fiber

Tenacity
(N/Tex)

Volume mass
(g/cm3)

Ultimate strain
(%)

Flax

0,54

1,54

3

Jute

0,31

1,50

1,8

Sisal

0,42

1,5

2-2,5

However, the most used fibers in civil construction of non-natural nature with focus on glass
and carbon fibers. This type of inorganic fibers presents the advantages of geometries and
dimensions according the required properties. These fibers are usually used as reinforcement
in composite materials due to the high mechanical resistance and low volume mass.
The carbon fibers are composed of carbon atoms which are linked to form microscopic crystal
along the molecular chain. The fibers are extremely thin with a diameter ranging from 0.0050.010 mm. These fibers present an excellent ultimate tensile strength, being variable
according to the manufacture conditions.
The glass fibers are produced from silica. They have a high fusion temperature of about
2000ºC. These fibers are used in reinforcement but also as insulation and filtration.
The basalt fibers come from volcanic minerals. This fiber can be used as reinforcement in
civil construction [20]. Table 2 shows some properties on synthetic fibers.
Table 2 – Properties of high performace fibers [20]

Carbon

Tenacity
(N/Tex)
1,2

Volume mass
(g/cm3)
1,83

Ultimate strain
(%)
0,7-1,7

Glass

0,78

2,58

4

Basalt

0,67-0,93

2,65

3,1

Fiber

4.2 Architecture of reinforcements based on fibrous materials
The fibrous architectures most used in civil construction derive from four basic structures,
namely (1) nonwoven, (2) weave; (3) knit; (4) braided. The architectures are usually selected
based on requirements for the specific application, namely in terms of orientation of the
fibrous materials [8].
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The fibrous architectures are classified in: (1) Conventional planar structure (2D); (2) threedimensional structure (3D); (3) directional oriented structures (DOS); (4) hybrid structures.
Some planar structures are shown in Figure 5, where the orientation of the fibers in the plane
is visible.
The weave present fibers oriented continuously at 0º e 90º. The knitted fabrics are formad by
loops, exhibiting high elasticity. The structures nonwoven are distributed in scatter manner
the plane without continuity [21].

Nonwoven

Weave

Weft-Knit

Braided

Warp-Knit

Figure 5 – Examples of planar structures [22]
The technique for the production of braided fabrics is usually used for the manufacture of
fibrous reinforcements for application in construction [22]. This technique has been used for
two centuries and is being increasingly used in technical applications. The technique consists
in the braiding in the transversal and longitudinal direction forming a tubular structure. The
wires are in two groups of spindles and rotate in opposite orientations, in the clock and
counter clock [10]. With the aim of improving the physical and for adding new functionalities
axial fibers can be added. This structure can be composed of different materials for achieving
the reinforcing aim. The braiding angle is the most relevant parameter in the characterization
of a textile braiding, influencing directly its behavior. The braiding angle is the angle
between the longitudinal axis and the direction of insertion of the braiding wires, see Figure
5. The diameter of the braiding is the straight line connecting the two extremities passing
through the braiding center, see Figure 6. This measure can vary according to the wire
diameter of the braiding, of the diameter of the axial structures and of circulation velocity
[10].

Angle of braided

Diameter
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Figure 6 – Schematic representation of the diameter and angle of the braiding
A three dimensional structure include multiaxial oriented fibers. Usually, these structures are
manufactures with wire insertion in the third direction based on the conventional structures
[22].
The fibrous architectures oriented directionally (DOS) allows the achievement of improved
mechanical properties in certain direction. In this case, the fibers can be inserted in
preferential directions resulting in mono-, bi-, three-, and multiaxial structures, according to
the number of directions in which the fibers are inserted, see Table 3 [22].
Table 3 - Fibrous architectures oriented directionally [22]
Monoaxial structure

Biaxial structure

Triaxial structure

Multiaxial structure

Warp reinforced

Warp and Weft
reinforced

Warp and diagonal
directions reinforced

Warp, weft and
diagonal directions
reinforced

Weft reinforced

Diagonal directions
reinforced

Weft and diagonal
directions reinforced

Warp, weft and
diagonal directions
reinforced

The hybrid structures are formed by the combination of two or more structures aiming at
achieving the synergetic effect of ensured properties from the orientation of fibers in the
structure. The hybrid structures can also be developed aiming at combining several types of
fibers in the same fibrous architecture [22].
5 Retrofitting non-loabearing walls: a brief overview
In spite of EC8 [7] implicitly mention the need of preventing premature failure and
disintegration of masonry infills and out-of-plane collapse, by considering light wire meshes
adequately anchored on the walls and concrete frames or ties across the walls, in case of new
construction [2], no explicit guidelines are provided as concern the design and particularly in
relation to strengthening of existing masonry infills.
However, the high seismic vulnerability of infill walls led to recent investigation on
development of strengthening techniques for the masonry infills aiming at improving both the
in-plane and out-of-plane performance, namely prestressing and jacketing or more innovative
materials, such as fiber reinforced polymers (sheets and bars).
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The carbon fiber reinforced polymer retrofitting systems are usually composed of surface
bonded CFRP sheets applied directly on the masonry walls through the application on an
epoxy resin. Besides, the CFRP sheets are usually adequately anchored to the surrounding
reinforced concrete frames. These anchors secure the sheets to the frames preventing the
delamination and promotes frame-infill interaction during seismic response. The orientation
of the CFRP schemes influences the performance of the retrofitted structures under lateral
loading. Distinct configurations of CFRP systems on infill walls were applied on nonloadbearing walls by Yuksel et al. 2010 [23], see Figure 7, resulting in an important increase
on the lateral strength of the reinforced concrete masonry infill frames and delay of diagonal
cracking leading to the improving of the overall behaviour of the structures under lateral
cyclic loading. With this respect, some authors [24-26], pointed out that the use of retrofitted
reinforced concrete masonry infill was by cross braced CFRP sheets results on the drift control
and deformation demands under cyclic loading, improving thus the behavior under seismic
actions. Other authors have demonstrated that the use of glass fiber reinforced polymer
laminates along the bed joints of infill masonry walls can also improve the shear strength of
masonry, leading to the control of damage [15].

Figure 7 – Distinct retrofitting schemes on masonry infills by using carbon fibers reinforced
materials [23]
Several other studies have carried out to evaluate the improvement on the in-plane and outof-plane behavior of existing structural unreinforced masonry walls retrofitted with composite
materials [27-28], showing that the FRP retrofitting technique is effective in significantly
increasing the in-plane strength, stiffness, and deformability of URM walls, contributing also
for the increase of the out-of-plane flexure resistance.
As mentioned above, the retrofitting systems of infill masonry walls focus mainly on the use
of composite material based on CFRP laminates or bonded sheets directly to the masonry
walls, which perform reasonably well as concern the overall improvement of the seismic
behavior of reinforced concrete masonry infill frames. However, one of the main problems
related to the performance of these retrofitting materials is the delamination between the
composite materials and the masonry as pointed out by Valluzzi et al. (2002) [29]. Thus, an
alternative solution for the seismic retrofitting infill masonry walls consists of using braided
reinforced composite materials according to what has been already applied in concrete
structures [30]. The idea is to manufacture braided textile meshes with a core composed of
fibrous materials which can be synthetic fibers such as carbon, glass or basalt or even natural
fibers such us sisal, which are embedded in the walls plaster. It is foreseen that the technic
of production of braided textile materials can be used as an advantage in the production of
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fibrous structures due to its simplicity and ability of orientation of fibers. Besides, these
fibrous materials have the advantage of protection of the axial reinforcement material
assuring an improvement in the durability and improvement of adhesion to the masonry.
6 Concluding remarks
This paper intended to provide a brief overview on the seismic behavior of non-loadbearing
masonry walls, which is viewed as a non-structural material but under seismic actions, should
perform in adequate manner to avoid brittle failures resulting in huge economic losses and
losses of human lives. Indeed, considerable damage has concentrated in their non-structural
elements as demonstrated by recent earthquakes.
The inefficient performance of in masonry infilled reinforced concrete frames under seismic
events has promoted research on the retrofitting of these composite structures. In this paper,
a brief overview is also given on the most used studied retrofitting schemes, which has
focused on the application of carbon or glass fiber reinforced polymer composite materials in
the masonry walls adequately anchored to the reinforced concrete enclosure elements.
Additionally a brief review on alternative braided reinforced composite materials is given and
pointed out as an alternative for retrofitting masonry infill walls.
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Resumo
No presente artigo efectua-se a análise dos principais efeitos causados pelos troços em obras nos custos suportados
pelos utentes das estradas da rede nacional.
Aspectos respeitantes às considerações adoptadas na análise, como as velocidades practicadas e o consumo adicional
de combustível nestas zonas, o enquadramento da legislação em vigor, a definição de cenários para avaliação da
influência dos troços em obras nos custos dos utentes das estradas (CUE) e a análise da variação deste custo para os
cenários considerados, são descritos. É ainda apresentado um caso de estudo em que a proposta de avaliação do CUE
adicional nos troços em obras é aplicada à concessão Scutvias (A23).
O trabalho desenvolvido, enquadrado numa dissertação de mestrado, tem por objectivo contribuir para a definição e
quantificação dos efeitos causados pelas intervenções de manutenção e reabilitação efectuadas na rede rodoviária,
ao longo da sua vida útil, nos custos suportados pelos utentes das estradas.
Palavras-chave: Custos dos utentes da estrada, Zonas de trabalho, Tempo de percurso/atraso, Consumo adicional de
combustível.

1. Introdução
As zonas de trabalho (troços em obras) podem ser definidas como a área de uma estrada em
que estão a ocorrer operações de manutenção e construção, que incidem sobre o número de
faixas disponíveis para tráfego ou afectam as características operacionais do tráfego que flui
nessa mesma área (1).
Ao quantificar os impactos das zonas de trabalho de uma estrada, os factores normalmente
considerados são: o atraso no trânsito e a segurança, o custo de projecto, a viabilidade de
construção e o impacto ambiental causado (2). Os custos adicionais para os utentes das
estradas (CUE) não são em geral explicitamente considerados.
Os CUE são normalmente constituídos pelo Custo do Tempo de Percurso (CTP), pelo Custo de
Operação dos Veículos (COV), pelo Custo dos Acidentes (CA) e pelo Custo de Portagem (CP).

2. Influência dos troços em obras nos CUE
A Tabela 1 apresenta os principais efeitos dos troços em obras nos CUE, considerados num
conjunto de modelos estudados.
É também apresentada a legislação nacional existente, que embora não constitua um modelo,
limita o efeito nos CTP e nos COV e enquadra a situação do pagamento de portagens.
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Tabela 1- Efeitos dos troços em obras nos CUE considerados em diversos modelos (3)
Modelo

Efeito nos COV

NJDOT
(New Jersey
Department of
Transportation) (4)

- Custo adicional
de combustível
- Custo adicional
devido a
permanecer ao
ralenti nas filas

Efeito nos CTP
- Atraso nas zonas de
trabalhos
- Atraso devido à
formação de filas
- Atraso nos
trabalhos de
manutenção

Efeitos nos CA

CPortagens

-

-

- Fornece estimativas
do aumento da taxa
de sinistralidade,
para determinação
de custos unitários

-

COBA-QUADRO
(COst Benefit
Analysis – Queues
And Delays
ROadworks) (5)

- Variação dos
COV

- Atrasos nos
trabalhos de
manutenção

HDM-4
(Highway
Development and
Maintenance Model,
versão 4) (6)

- Consumo de
combustível
adicional
associado aos
ciclos de variação
de velocidade

- Atraso devido à
formação de filas
- Atraso devido a
percorrer a zona de
trabalho a uma
velocidade reduzida

-

-

CUEPT
(Modelo de Custos
do Utente da
Estrada com
aplicação à rede
rodoviária principal
portuguesa) (7)

- Variação do
consumo de
combustível

- Atraso devido à
redução da
velocidade de
funcionamento
normal

-

-

Legislação Nacional
(8,9)

- O comprimento dos troços em obras não
pode exceder os 10km em período diurno
- O comprimento dos troços em obras não
pode exceder os 3,5km em período
nocturno
- A velocidade máxima de circulação no
troço em obras não pode ser inferior a
2/3 da velocidade normal de circulação
(período diurno)
- A velocidade máxima de circulação no
troço em obras não pode ser inferior a
1/3 da velocidade normal de circulação
(período nocturno)

- Normalmente
considerado,
excepto se a
concessionária
estiver em
incumprimento
nos contratos

Através da análise da Tabela 1, constata-se que os efeitos nos COV e nos CTP são os mais
significativos nos modelos de referência. Por sua vez, o Modelo Português também considera
estes dois efeitos, pelo que foram os considerados na análise efectuada.
Assim, a parcela dos CUE mais afectada nos troços em obras é a do CTP, uma vez que nas
zonas de trabalho se circula a velocidades inferiores quando comparadas com uma situação
normal, induzindo um atraso no tráfego que as atravessa e, consequentemente, aumentando
o custo do tempo associado.
Quanto aos COV, podem existir duas situações possíveis: os custos podem diminuir ou
aumentar nas zonas de trabalho, sendo logo a seguir aos CTP a parcela dos CUE mais afectada
em situações de intervenção. Em zonas de obras localizadas em estradas multivias, os COV
diminuem devido às velocidades de circulação serem inferiores em relação à velocidade
normal de funcionamento, que em geral é elevada, assim como o consumo de combustível
associado. Por outro lado, a velocidade máxima permitida em zonas de intervenção não pode
ser inferior a 2/3 da velocidade normal de funcionamento, o que nestas estradas se traduz em
consumos de combustível mais baixos. Na restante rede rodoviária, os COV podem aumentar
em situações de congestionamento ou velocidades de circulação muito baixas. Caso estas
situações não se verifiquem, os COV diminuem à semelhança do que acontece em estradas
multivias.
Todas estas situações de aumento e diminuição dos COV devem-se essencialmente à variação
do consumo de combustível.
É de salientar ainda que o modelo COBA - QUADRO é o único que tem em consideração os
efeitos dos troços em obras nos custos dos acidentes. Este efeito não foi considerado na
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING UBI2011 - 28-30 Nov 2011 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

análise efectuada para a rede rodoviária nacional, já que não existem dados suficientes que
permitam aferir de forma aproximada o efeito dos troços em obras nos CA.

3. Considerações sobre o tempo de percurso e o consumo de combustível
adicional
As considerações adoptadas para a inclusão e definição das situações de tempo de percurso e
consumo de combustível adicionais foram as definidas por Santos, B. et al. em (10).
De forma sucinta é possível referir que o custo do tempo adicional é considerado através da
definição de velocidades médias de circulação mais baixas nos troços em obras, que em
conjunto com a extensão do troço em causa e o custo unitário do tempo adoptado, permite a
determinação do custo adicional (por comparação com a situação normal sem obras).
Para o caso do consumo de combustível adicional, nos itinerários com velocidades de
circulação elevadas (AE, IP e IC com faixas de rodagem unidireccionais), tendo em conta a Lei
nº 24/2007 que limita na rede principal de estradas concessionadas a velocidade máxima para
troços em obras (máximo 10 km por lanço) das 7 às 21 horas a velocidades superiores ou
iguais a 2/3 da velocidade fixada para o troço em condições de funcionamento normal, existe
na realidade uma diminuição do consumo de combustível, como referido anteriormente.
Para as diminuições de velocidade permitidas em casos de obras no período nocturno, que
permitem reduções maiores das velocidades, até 1/3 da velocidade de funcionamento normal
(Lei nº 24/2007), verifica-se uma probabilidade elevada da ocorrência de paragens
frequentes, que se traduzem em aumentos do consumo de combustível associados à
circulação a velocidades baixas.
Estas considerações estão traduzidas nas equações Eq.1, Eq.2, Eq.3 e Eq.4 (10):
(Eq.1)
para

(Eq.2)
(Eq.3)
(Eq.4)

Em que:
Cci - Custo do combustível para o veículo da classe i [€/km]
CTm - Custo do tempo para a finalidade de viagem m [€/h/ocupante]
CTP – Custo do tempo de percurso [€/km/dia]
CTPM&Ri - Custo do tempo de percurso nas secções em M&R para um veículo da classe i
[€/km/veículo]
CUEM&R - Custos dos utentes da estrada nas secções em M&R [€/km/dia]
dCc - Variação do consumo de combustível nas secções em M&R [€/km/dia]
dCTP - Variação do custo do tempo de percurso nas secções em M&R [€/km/dia]
EN – Estradas Nacionais
ER – Estradas Regionais
i - Classe de veículo: i=1 para veículos ligeiros de passageiros (VLP); i=2 para veículos
comerciais ligeiros (VCL); i=3 para veículos pesados de mercadorias (VPM); i=4 para veículos
pesados de passageiros (VPP)
m - Finalidade da viagem: m=1 para viagens em tempo de trabalho; m=2 para viagens em
tempo de não-trabalho
M&R - Manutenção e Reabilitação
pi - Proporção dos veículos da classe i para o TMDA considerado
TMDA – Tráfego Médio Diário Anual da secção rodoviária [veículos/dia]
TOi,m - Taxa de ocupação para o veículo da classe i e finalidade de viagem m [número de
ocupantes/veículo]
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vi - Velocidade média de circulação dos veículos da classe i [km/h]
vM&Ri - Velocidade média de circulação dos veículos da classe i nas secções em M&R [km/h]

4. Proposta para a consideração das zonas de trabalho
Tendo em conta a relação da variação do consumo de combustível com a velocidade de
circulação para os modelos estudados por Santos, B. et al em (10), a determinação dos CUE
deve incorporar as seguintes considerações (10):
- Não fazer variar o consumo de combustível para reduções da velocidade de funcionamento
normal em AE, IP e IC, desde que não ocorram paragens ou congestionamentos;
- Não fazer variar o consumo de combustível para reduções da velocidade até 1/3 da
velocidade de funcionamento normal em ER, EN, desde que não ocorram paragens ou
congestionamentos;
- Para reduções da velocidade inferiores a 1/3 da velocidade de funcionamento normal
agravar em 20% o consumo de combustível, o que corresponde aproximadamente ao consumo
de combustível urbano para os veículos ligeiros de passageiros, em ER e EN, baseado na
probabilidade de ocorrência de constrangimentos no tráfego ou paragens dos veículos;
- Determinar o custo do tempo de percurso adicional para velocidades reduzidas a 2/3 e a 1/3
da velocidade de circulação normal.
Os dados necessários referentes a determinada rede a analisar, para determinação dos CUE
são:
- TMDA;
- Repartição do tráfego por classe de veículo;
- Total de acidentes com feridos ligeiros, graves e vítimas mortais;
- Total de feridos ligeiros, graves e vítimas mortais;
- Custo aproximado da taxa de portagem.
A informação relevante e custos unitários das componentes consideradas no modelo português
com aplicação à rede rodoviária portuguesa (7), são os apresentados nas tabelas 2 e 3.
Tabela 2- Dados de entrada do modelo de custos dos utentes proposto para a rede rodoviária portuguesa (7)
Veículo
Representativo
Velocidade de
Circulação [km/h]

VLP
EN/ER
70

IC IP
80 90

VCL
AE
120

EN/ER
70

IC IP AE
80 90 120

VPM
EN/ER
50

IC IP AE
60 80 100

VPP
EN/ER
50

IC
70

IP
85

AE
110

Vida Útil do Veículo

10 anos

8 anos

12 anos

12 anos

Média Anual de
Quilómetros

20000km/ano

30000km/ano

85000km/ano

70000km/ano

1 (1 condutor em
trabalho)

1 (1 condutor em
trabalho)

24 (1 condutor em
trabalho + 23
passageiro em não
trabalho)

Diesel: 4,5L/100km

Diesel: 44L/100km

Diesel: 36L/100km

np= 4pneus/veículo
pvp= 40000km

np= 12pneus/veículo
pvp= 200000km

np= 6pneus/veículo
pvp= 75000km

Taxa de Ocupação
[ocupantes/veículo]
Combustível
Pneus

2 (1 condutor em
trabalho + 1
passageiro em não
trabalho)
Gasolina: 5,9L/100km
Diesel: 4,8L/100km
np= 4pneus/veículo
pvp= 40000km

Tabela 3- Custos unitários das componentes de custos dos utentes por classe de veículo (2010)
Veículo Representativo
Combustível
Pneus
Manutenção Preventiva
Desvalorização
Custo do Tempo
Custo de Portagens

VLP
VCL
Gasolina 95: 1,485€/L
Diesel: 1,270€/L
Diesel: 1,270€/L
75€/pneu
64,5€/pneu
1625€/10anos
1920€/8anos
17720€/10anos
11930€/8anos
6,93€/hora
0,075€/km

VPM

VPP

Diesel: 1,270€/L

Diesel: 1,270€/L

490€/pneu
343,5€/pneu
28920€/12anos
16835€/12anos
87135€/12anos
223405€/12anos
9,61 €/hora
0,185€/km
0,13€/km
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Os dados de entrada anteriormente apresentados foram utilizados para efectuar a análise da
variação dos custos do utente da estrada, para diversos cenários de zonas de trabalho e para
o caso de estudo (Concessão Scutvias - A23).
Tendo em conta o descrito, para cada tipo de estrada constituinte da Rede Rodoviária
Nacional, foram definidos um conjunto de cenários de troços em obras considerados com
maior probabilidade de ocorrência ou interesse para a análise da variação dos custos
adicionais para os utentes.
No caso das Auto-Estradas os cenários definidos foram:
- Obras a decorrer em período diurno, em que a velocidade é reduzida para 2/3 da velocidade
de circulação, sem consideração do consumo adicional de combustível e com pagamento de
portagens;
- Obras a decorrer em período diurno, em que a velocidade é reduzida para 2/3 da velocidade
de circulação, sem consideração do consumo adicional de combustível e sem pagamento de
portagens;
- Obras a decorrer em período nocturno, em que a velocidade é reduzida para 1/3 da
velocidade de circulação, com consideração do consumo adicional de combustível e com
pagamento de portagens;
- Obras a decorrer em período nocturno, em que a velocidade é reduzida para 1/3 da
velocidade de circulação, com consideração do consumo adicional de combustível e sem
pagamento de portagens;
- Obras a decorrer em período nocturno, em que a velocidade é reduzida para 1/3 da
velocidade de circulação, sem consideração do consumo adicional de combustível e com
pagamento de portagens;
- Obras a decorrer em período nocturno, em que a velocidade é reduzida para 1/3 da
velocidade de circulação, sem consideração do consumo adicional de combustível e sem
pagamento de portagens.
No caso da restante Rede Rodoviária (IP, IC, EN/ER), não existindo legislação específica e no
seguimento da legislação existente para a rede de auto-estradas concessionadas, elaborou-se
o cálculo dos CUE para os seguintes cenários:
- Obras a decorrer em período diurno, em que a velocidade é reduzida para 2/3 da velocidade
de circulação, sem consideração do consumo adicional de combustível;
- Obras a decorrer em período nocturno, em que a velocidade é reduzida para 1/3 da
velocidade de circulação, com consideração do consumo adicional de combustível.
É de salientar que para os casos em que se considera o consumo adicional de combustível,
este consumo é agravado em 20 %.
Todos os cenários são analisados e comparados com a situação considerada normal, sendo
esta definida como a situação em que não ocorrem trabalhos na estrada, ou seja, onde não
existem troços em obras, correspondendo a um CUE médio determinado por aplicação do
modelo desenvolvido para a rede rodoviária nacional portuguesa, proposto em (7).

5. Análise da variação do custo do utente da estrada para diversos cenários
de troços em obras
De seguida são apresentadas as variações dos custos unitários do utente [€/km], em
percentagem, para os diferentes cenários definidos e tipos de estradas que constituem a Rede
Rodoviária Nacional: Auto-Estrada (AE), Itinerário Principal (IP), Itinerário Complementar (IC)
e Estrada Nacional/Estrada Regional (EN/ER).
Através da análise da Figura 1 é possível observar que para a situação de obras em período
diurno com uma redução da velocidade para 2/3 da velocidade de circulação normal, sem
consumo adicional de combustível e sem pagamento de portagens, para a classe de veículos
pesados de passageiros, o custo dos utentes das estradas é superior em cerca de 7% ao
respectivo custo na situação com velocidade normal de circulação, na qual é obrigatório o
pagamento de portagens. Tal facto deve-se ao custo do tempo de percurso ser muito elevado
nesta classe de veículos, uma vez que transportam um número elevado de passageiros, logo
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dá-se um aumento significativo do custo de tempo de percurso, no entanto, esta classe de
veículo representa uma pequena percentagem do TMDA (entre 1 a 2%).

Δ CUE em Auto-Estrada (AE) para o ano de 2010
80,0
70,0
60,0

Δ CUE [%]

50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
-10,0
-20,0
-30,0
VLP

VCL

Situação Normal
Dia - 2/3 Velocidade - S/Cons. Adic. - S/Pagm. Port.
Noite - 1/3 Velocidade - C/Cons. Adic. - S/Pagm. Port.
Noite - 1/3 Velocidade - S/Cons. Adic. - S/Pagm. Port.

VPM

VPP

Dia - 2/3 Velocidade - S/Cons. Adic. - C/Pagm. Port.
Noite - 1/3 Velocidade - C/Cons. Adic. - C/Pagm. Port.
Noite - 1/3 Velocidade - S/Cons. Adic. - C/Pagm. Port.

Figura 1 - Variação do custo unitário dos utentes em Auto-Estradas nas diversas situações analisadas e para as
diferentes classes de veículos (3).

Nas Figura 2, 3 e 4 são representados os custos dos utentes das estradas e sua respectiva
variação para Itinerários Principais, Itinerários Complementares e Estradas Nacionais/Estradas
Regionais, nas diversas situações analisadas e em função das diversas classes de veículos.

Δ CUE em Itinerário Principal (IP) para o ano de 2010
100,0
90,0
80,0

Δ CUE [%]

70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
VLP
Situação Normal

VCL
Dia - 2/3 Velocidade - S/Cons. Adic.

VPM

VPP

Noite - 1/3 Velocidade - C/Cons. Adic.

Figura 2 - Variação do custo unitário dos utentes em Itinerários Principais nas diversas situações analisadas e para as
diferentes classes de veículos (3)
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Δ CUE em Itinerário Complementar (IC) para o ano de 2010
110,0

100,0
90,0
80,0

Δ CUE [%]

70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0

0,0
VLP
Situação Normal

VCL
Dia - 2/3 Velocidade - S/Cons. Adic.

VPM

VPP

Noite - 1/3 Velocidade - C/Cons. Adic.

Figura 3 - Variação do custo unitário dos utentes em Itinerários Complementares nas diversas situações analisadas e
para as diferentes classes de veículos (3)

Δ CUE em Estrada Nacional (EN) / Estrada Regional (ER) para o
ano de 2010
120,0
110,0
100,0
90,0

Δ CUE [%]

80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
VLP
Situação Normal

VCL
Dia - 2/3 Velocidade - S/Cons. Adic.

VPM

VPP

Noite - 1/3 Velocidade - C/Cons. Adic.

Figura 4 - Variação do custo unitário dos utentes em Estradas Nacionais/ Regionais nas diversas situações analisadas e
para as diferentes classes de veículos (3)

Através da análise das Figuras 2, 3 e 4, pode observar-se que para obras em período nocturno
com redução da velocidade para 1/3 da velocidade normal de circulação e consideração do
consumo adicional de combustível, a classe de veículos pesados de passageiros é a classe que
tem associados maiores custos em IP, IC e EN/ER.
Através da análise conjunta dos gráficos, verifica-se que a redução da velocidade para 2/3
corresponde sensivelmente a um custo adicional de 10% para as AE e de 20% para a restante
rede. Para reduções da velocidade para 1/3 da velocidade normal de funcionamento, o custo
adicional é menos homogéneo, dependendo muito da classe de veículo considerada.
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É de salientar que para a classe de veículos pesados de mercadorias, a variação dos CUE é
mais baixa do que para as restantes classes. Tal facto deve-se essencialmente aos custos de
operação elevados que apresentam, o que faz diminuir a influência do CTP nos CUE totais,
mas também, em menor grau, à consideração de um único ocupante para o veículo.

6. Caso de estudo: Concessão Scutvias (A23)
Neste ponto são apresentados os resultados obtidos, para a concessão Scutvias (A23), dos
custos do utente e a sua variação devido à existência de troços em obra, para os cenários de
funcionamento definidos no ponto 4.
Na Tabela 4 é apresentada a informação cedida pela concessionária Scutvias, para o ano de
2010, a qual permite a aplicação do modelo de CUE.
Tabela 4- Informação para aplicação do modelo de CUE à concessão Scutvias (para o ano de 2010)
Número de Vítimas
Número de Acidentes

Feridos Ligeiros Feridos Graves Vítimas Mortais
88
15
2
59
10
2

l [km]

177,5

TMDA [veículos/ano]
p1 [%/100]
VLP
p2 [%/100]
VLC
p3 [%/100]
VPM
p4 [%/100]
VPP

10574
0,7972
0,0648
0,1289
0,0091

Nas análises efectuadas foram considerados os custos do tempo de percurso para obras que
decorrem em período diurno e 100% do TMDA, com velocidade restringida a 2/3 da velocidade
de funcionamento normal; e, para obras que decorrem em período diurno e nocturno, com
velocidade restringida, respectivamente, a 2/3 e 1/3 da velocidade normal de funcionamento
e uma repartição do tráfego de 85% para os veículos ligeiros e 15% para os veículos pesados.
Na Tabela 5 são apresentados os resultados obtidos para os custos dos utentes das estradas e
suas componentes, em percentagem e em valor monetário, assim como a variação para os
diversos cenários estudados para os troços em obras, quando comparados com a situação
definida como normal.
Tabela 5- Custos dos utentes da estrada e respectiva variação para os diversos cenários de troços em obras
considerados, para a concessão Scutvias (2010) (3)

SITUAÇÃO NORMAL

Custos
COV
CA
CTP
CP
Δ CUE

CUE
[€/km/dia]
2.613,90 €
90,72 €
822,30 €
948,28 €
4.475,21 €

CUE
[%]
58,41%
2,03%
18,37%
21,19%
0,00%

Custos
COV
CA
CTP
CP
Δ CUE

ZONA DE TRABALHO COM PSI=2
Dia: 2/3 vel.
Dia: 2/3 vel.
s/cons. adic.
s/cons. adic.
Noite: 1/3 vel.
Noite: 1/3 vel.
s/cons. adic.
c/cons. adic.
c/port.
c/port.
c/port.
CUE
CUE
CUE
CUE
CUE
CUE
[€/km/dia]
[%]
[€/km/dia]
[%]
[€/km/dia]
[%]
2.743,55 €
54,70%
2.743,55 €
52,75%
2.789,71 €
53,17%
90,72 €
1,81%
90,72 €
1,74%
90,72 €
1,73%
1.233,46 €
24,59%
1.418,47 €
27,27%
1.418,47 €
27,03%
948,28 €
18,91%
948,28 €
18,23%
948,28 €
18,07%
5.016,01 €
12,08%
5.201,03 €
16,22%
5.247,19 €
17,25%
Dia: 2/3 vel.
Dia: 2/3 vel.
Dia: 2/3 vel.
s/cons. adic.
s/cons. adic.
s/cons. adic.
Noite: 1/3 vel.
Noite: 1/3 vel.
s/cons. adic.
c/cons. adic.
s/port.
s/port.
s/port.
CUE
CUE
CUE
CUE
CUE
CUE
[€/km/dia]
[%]
[€/km/dia]
[%]
[€/km/dia]
[%]
2.743,55 €
67,45%
2.743,55 €
64,51%
2.789,71 €
64,89%
90,72 €
2,23%
90,72 €
2,13%
90,72 €
2,11%
1.233,46 €
30,32%
1.418,47 €
33,35%
1.418,47 €
33,00%
0,00 €
0,00%
0,00 €
0,00%
0,00 €
0,00%
4.067,73 €
-9,11%
4.252,75 €
-4,97%
4.298,91 €
-3,94%
Dia: 2/3 vel.
s/cons. adic.
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Os custos apresentados foram calculados tendo em consideração um estado do pavimento
caracterizado por um índice PSI (Present Serviceability Index) igual a 2, o que corresponde ao
índice adoptado pela administração de estradas portuguesas (Estradas de Portugal, S.A.) para
caracterizar o estado do pavimento que justifica a realização de intervenções de
manutenção/reabilitação.
Na Figura 5 estão representadas as percentagens da respectiva variação para os diversos
cenários analisados, em função das parcelas dos CUE determinadas.
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10%

17,25%

20%

16,22%
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0,00%

CUE [%]

50%

-10%
Situação normal Dia: 2/3 vel.,
s/cons.
adic.|c/port.
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Dia: 2/3 vel.,
Dia: 2/3 vel.,
Dia: 2/3 vel.,
s/cons.
s/cons.
s/cons.
adic.|Noite: 1/3 adic.|Noite: 1/3 adic.|s/port.
vel., s/cons.
vel., c/cons.
adic.|c/port.
adic.|c/port.

CTP
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Dia: 2/3 vel.,
Dia: 2/3 vel.,
s/cons.
s/cons.
adic.|Noite: 1/3 adic.|Noite: 1/3
vel., s/cons.
vel., c/cons.
adic.|s/port.
adic.|s/port.

Δ CUE

Figura 5 – Percentagem das parcelas e variação dos custos dos utentes da estrada para os diversos cenários estudados
para a Concessão Scutvias (2010) (3)

Após a análise da Tabela 5 e da Figura 5, ao comparar os cenários de troços em obras com
pagamento de portagens, com a situação normal (sem obras, com velocidade de
funcionamento normal e consumos médios), para a concessão Scutvias e para dados
referentes ao ano de 2010, verificou-se um custo do utente unitário (€/km/dia) acrescido que
pode representar 12 a 17% do CUE unitário médio. Tal facto deve-se essencialmente ao
aumento do CTP (devido à redução da velocidade). No entanto, quando o utente não tem que
pagar portagem e o troço se encontra em obras, dá-se uma diminuição do custo do utente de
4 a 9%, suplantando o custo adicional do tempo de percurso. Tal facto deve-se à contribuição
significativa do custo de portagem neste tipo de redes, com uma contribuição semelhante à
da parcela dos CTP, representando cerca de 20% do custo total suportado pelos utentes.
De referir ainda que o não pagamento de portagens só é justificado em determinados
contextos descritos na legislação em vigor (8,9).
Assim, da aplicação do modelo e cenários considerados à concessão Scutvias, fica como
referência, que a existência de troços em obras nas estradas multivias pode representar um
custo adicional para o utente, nestas zonas, entre 12 a 17% do CUE médio.

7. Conclusões
Em zonas em obras, os custos do tempo de percurso são de extrema relevância, uma vez que
o tempo extra dispendido pelos utentes na aproximação e no atravessamento destas zonas se
traduz num aumento significativo deste custo, e por consequência, dos CUE totais. O custo
adicional de consumo de combustível deve ser também considerado para os cenários de
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circulação a baixas velocidades, no entanto, a sua influência é menor quando comparada com
a do tempo de percurso.
Apesar de se ter optado pelo cálculo unitário dos CUE, na análise da variação dos custos está
provado que quanto maior for a extensão da zona de intervenção, maior será a influência
negativa na circulação do tráfego e por sua vez, maior será o CUE associado.
Nos cenários definidos para análise foram consideradas as situações com maior probabilidade
de ocorrência e enquadradas na legislação existente. Verificou-se assim, em termos médios,
que na rede de AE o custo médio adicional representa cerca de 10% para o conjunto das
classes de veículos, sendo este de 18 a 20% para as redes de IP, IC, ER e EN, no cenário em
que é feita uma redução da velocidade para 2/3 e sem a consideração do consumo de
combustível adicional. Para os cenários com redução da velocidade para 1/3 e consumo
adicional de combustível de 20%, o custo adicional pode ultrapassar em 70% o CUE médio.
As análises efectuadas tendo em conta o conjunto de cenários definidos permitiram
quantificar a influência dos troços em obras nos CUE, possibilitando a consideração deste
aspecto na definição de estratégias de intervenção na rede rodoviária nacional. No entanto,
seria desejável ainda melhorar a modelação das situações de filas nos troços em obras e
incorporar o agravamento do custo dos acidentes.
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Resumo - Neste trabalho vamos abordar a modulação natural
duma onda mecânica sonora e duma onda electromagnética luz.
Estes princípios dos fenómenos naturais são observados e
copiados pelo homem que depois cria e desenvolve modelos
artificiais de modulação aplicáveis nas telecomunicações. O
sonar usa a onda mecânica sonora para detectar objectos na
água e o radar usa a onda electromagnética radioeléctrica para
detectar objectos na atmosfera. O objectivo deste trabalho é
estudar alguns moduladores naturais e artificiais e avaliar o seu
desempenho nas telecomunicações na presença de ruídos e
interferências.
Palavras chave: Onda mecânica, onda electromagnética

1. Introdução
Este trabalho mostra um sistema de comunicação digital
síncrona, que usa como meio de transmissão, a fibra óptica.
A fibra óptica é um meio de transmissão alternativo que, nas
janelas de comprimento de onda λ com menor atenuação (1ª
nos 850nm com atenuação 2dB/km, 2ª nos 1310nm com
atenuação de 0.5dB/km e 3ª nos 1550nm com atenuação de
0.25dB/km), transmite os sinais com pequena atenuação, com
uma banda cerca de 1000 vezes superior ao cabo de cobre e
velocidade de transmissão da ordem dos Gigabauds. Deste
modo, os sinais atingem grandes distâncias sem repetidores e
transportam uma elevadíssima densidade de informação. Uma
única fibra óptica transporta múltiplos serviços de som,
imagem e dados. A Fig.1 mostra a configuração da fibra
óptica e as suas janelas de transmissão.

Fig.1 Fibra óptica (a) e suas três janelas de transmissão (b)

A fibra óptica é constituída essencialmente por sílica, que
existe nos areais que ainda abundam na natureza, enquanto as
reservas de cobre diminuem e são cada vez mais escassas.
Os sinais ópticos têm uma natureza diferente dos ruídos
eléctricos e por isso têm-lhes grande imunidade.
Uma vez, que a fibra óptica proporciona uma alta taxa de
transmissão, convém usar a comunicação síncrona, que não
tem redundância de dados ou seja tem uma eficiência 100%.
O sistema de comunicação síncrona necessita dum relógio em

perfeito sincronismo com os dados e para isso é preciso o
sincronizador [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].
O sincronizador consta de três blocos essenciais que são: o
bloco adaptador de entrada, o recuperador de relógio e o
bloco decisor de saída. A qualidade do relógio determina em
boa parte a qualidade final do sistema global.
Desde o passado até ao actual estado da arte foram
desenvolvidos vários tipos de sincronizadores, normalmente
são conhecidos os seus princípios de funcionamento, mas é
também importante conhecer os seus desempenhos na
presença do ruído.
A motivação deste trabalho é a necessidade de estudar novos
sincronizadores e avaliar o seu desempenho em ruído.
A Fig.2 mostra o diagrama de blocos, dum sistema de
comunicação síncrona por fibra óptica, com o sincronizador.

Fig.2 Sistema de comunicação por fibra óptica com sincronizador

No emissor, o bloco fonte dados gera os dados, o baralhador
equaliza o espectro tornando-o independente da entrada de
dados, o codificador de bloco codifica os dados garantindo
uma taxa de transmissão de ‘1’s igual à de ‘0’s para que a
componente DC seja constante e o conversor electro-óptico
converte o sinal eléctrico no sinal óptico que é capaz de
viajar através da fibra óptica.
No receptor, o bloco front-end com amplificador AGC
(Automatic Gain Control) reconverte novamente o sinal
óptico em eléctrico e amplifica-o com saída máxima quase
constante, o sincronizador com AFC (Automatic Frequency
Control) recupera o relógio e com ele amostra /decide
apropriadamente os dados (na máxima abertura do diagrama
para minimizar a taxa de erros), o descodificador faz a
operação inversa da codificação recuperando a sequência
original, o desbaralhador faz o inverso da baralhação
recuperando a sequência original e o bloco destino de dados
pode ser um dispositivo de som, imagem ou dados.
De seguida (na versão final) será apresentado o sincronizador
com os seus três blocos essenciais: adaptador do sinal de
entrada, recuperador de relógio e o decisor de dados de saída.
Mostramos dois grupos de sincronizadores: o primeiro tipo
comparação de pulso e o segundo amostragem de relógio.
Apresentamos o projecto e teste dos sincronizadores em
presença de ruído. A sequência de teste é ‘1’ e ‘0’ alternados.
Então, apresentamos os resultados de saída de jitter UIRMS

(Unit Interval Root Mean square) em função da relação sinal
- ruído de entrada SNR (Signal to Noise Ratio).
Finalmente, apresentamos as conclusões.

2. A função do sincronizador
Damos destaque ao sincronizador, que extrai o relógio para
desempenhar duas funções essenciais que são, a primeira
amostrar os dados no ponto de máxima abertura do diagrama
de olho para minimizar a taxa de erros e a segunda
retemporizar os dados transmitidos para o seu formato
original [1, 2]. A Fig.3 ilustra essas duas funções básicas.

Fig.5 Comparação de pulsos (a) e amostragem de relógio (b)

Seguidamente vamos mostrar os circuitos que implementam
estas duas ideias.
Cada um destes grupos tem duas versões, que são a de ajuste
manual e a de ajuste automático.
Cada uma destas versões possui uma gama de sincronismo
grande mas a gama de captura é inferior. Com o intuito de
aumentar essa gama de captura foram criados circuitos de
varrimento, que no entanto não são apresentados, porque o
objectivo aqui é apenas estudar o jitter em função do ruído.

5. Grupo comparação de pulsos

Fig.3 Amostragem dos dados (a) e retemporização dos dados (b)

Tratando-se dum sistema de transmissão digital, o relógio
será também disponibilizado para todos os outros blocos.

Este grupo baseia-se na comparação dum pulso variável Pv,
gerado entre a transição dos dados (positiva e negativa) e a
próxima transição positiva do relógio, com um pulso fixo Pf,
que pode ser gerado duma forma pré-ajustada manualmente
ou duma forma automática. Na posição de equilíbrio, o pulso
variável Pv entre 0 e T iguala a largura do pulso fixo Pf que é
T/2 [3].
Este grupo tem assim duas versões, que são a manual e a
automática.
A Fig.6 seguinte mostra a versão manual.

3. Constituição do sincronizador
O sincronizador é geralmente constituído por três blocos
essenciais que são: o adaptador de entrada, o recuperador de
relógio e o decisor de saída [1]. A Fig.4 mostra a
configuração do sincronizador com os seus três blocos.

Fig.4 Blocos do sincronizador: adaptador, recuperador e decisor

O adaptador de entrada prepara o sinal, o recuperador de
relógio recupera ou extrai o relógio e o bloco decisor de saída
usa o relógio para decidir apropriadamente os dados.

Fig.6 Grupo comparação de pulsos versão manual (CPm)

Nesta versão o pulso fixo Pfm=T/2 (meio período) é
produzido pelos dados directos e a versão destes atrasados na
linha de atraso T/2 pré-ajustada manualmente. Não tem a
ajuda do relógio. Este pulso está em fase com o pulso
varável.
A Fig.7 seguinte mostra a versão automática.

4. Dois grupos de sincronizadores sequenciais
Os sincronizadores podem englobar-se em 3 classes que são:
os de malha aberta, malha mista e malha fechada [3, 7].
Cada classe pode ter 4 tipos diferentes que são o analógico, o
híbrido, o combinacional e o sequencial. No âmbito
sequencial apresentamos então dois grupos.
O primeiro, proposto por Hooge, baseia-se na comparação
dum pulso variável (0-T) entre dados e relógio com um pulso
fixo de referência de duração meio período T/2.
A segunda, proposta por nós, baseia-se na amostragem do
relógio local pela transição dos dados.
A Fig.5 seguinte ilustra a primeira e a segunda propostas.

Fig.7 Grupo comparação de pulsos versão automática (CPa)

Nesta versão o pulso fixo Pfa=T/2 é produzido
automaticamente com o 2º flip flop, após a transição nos
dados, entre a 1ª transição positiva do relógio e a seguinte
transição negativa do relógio. Tem assim a ajuda do relógio.
Este pulso está desfasado do pulso variável e começa quando
o outro acaba.

6. Grupo amostragem do relógio
Este grupo baseia-se nas transições (positiva e negativa) dos
dados que amostram o relógio local e se necessário corrigem
a sua posição temporal. Na posição de equilíbrio o pulso de
erro médio é nulo e a posição do relógio mantém-se [7].

O pulso de amostragem e carregamento pode ser gerado com
pré-ajuste manual ou duma forma automática. A largura deste
pulso não é crítica. Este grupo tem assim duas versões, que
são a manual e a automática.
A Fig.8 seguinte mostra a versão manual

Fig.8 Grupo amostragem de relógio versão manual (ARm)

Nesta versão, o pulso de amostragem fixo Pf=T/2 é gerado
pelos dados directos e uma versão atrasada T/2 na linha de
atraso pré-ajustada manualmente. Não tem ajuda do relógio.
A Fig.9 seguinte mostra a versão automática.

Fig.9 Grupo amostragem de relógio versão automática (ARa)

Nesta versão, o pulso de amostragem variável Pv é produzido
automaticamente pelo 2º flip flop entre os dados directos e a
1ª transição positiva do relógio. Tem assim ajuda do relógio.
No equilíbrio Pv tende para T/2 e está em fase com os dados.

7. Projecto, testes e resultados
Vamos apresentar os testes, o projecto e os resultados dos
sincronizadores referidos [4].

7.1. Projecto
Para obter resultados garantidos é necessário dimensionar
todos os sincronizadores em iguais condições. Então é
necessário projectar todos os loops com idênticas funções de
transferência linearizadas.
O ganho de loop geral é Kl=Kd.Ko=Ka.Kf.Ko onde Kf é o
ganho do comparador de fase, Ko é o ganho do VCO e Ka é
o factor de amplificação de controlo que permite as
características desejadas.
Para facilidades de análise, usamos uma taxa de transmissão
tx=1baud, que implica também valores normalizados para os
outros parâmetros dependentes. Assim, a frequência do
relógio normalizada é fCK=1Hz.
Escolhemos uma banda de ruído externa normalizada Bn =
5Hz e uma banda de ruído de loop normalizada Bl = 0.02Hz.
Posteriormente, podemos desnormalizar estes valores para a
apropriada taxa de transmissão efectiva tx.
Agora, aplicamos um sinal de relação sinal ruído SNR dada
pela amplitude de sinal Aef, densidade espectral de ruído No
e banda de ruído externa Bn, assim SNR=A2ef/(No.Bn). Mas,
No pode ser relacionado com a variância do ruído σn e
amostragem inversa ∆τ=1/Samp, então No=2σn2.∆τ, assim

SNR=A2ef/(2σn2.∆τ.Bn) = 0.52/(2σn2*10-3*5)= 25/σn2.
Depois, observamos o jitter de saída UI como função do sinal
de entrada com ruído. O dimensionamento dos loops é

- Loop de primeira ordem:
O filtro do loop F(s)=1 com frequência de corte 0.5Hz (Bp=
0.5 Hz é 25 vezes maior que Bl=0.02Hz) elimina apenas as
altas frequências, mas mantém as características do loop.
A função de transferência é
G(s)
KdKoF ( s )
KdKo
H(s)=
=
=
(1)
1 + G(s) s + KdKoF ( s ) s + KdKo
a banda de ruído de loop é
KfKo
KdKo
= Ka
= 0.02Hz
(2)
Bl =
4
4
Então, para o sincronizador analógico, a banda ruído loop é
Bl=0.02=(Ka.Kf.Ko)/4 com (Km=1, A=1/2, B=1/2; Ko=2π)
(Ka.Km.A.B.Ko)/4 = 0.02 -> Ka=0.08*2/π
(3)
Para o sincronizador híbrido, a banda de ruído de loop é
Bl=0.02=(Ka.Kf.Ko)/4 com (Km=1, A=1/2, B=0.45; Ko=2π)
(Ka.Km.A.B.Ko)/4 = 0.02 -> Ka=0.08*2.2/π
(4)
Para o sincronizador combinacional, a banda ruído loop é
Bl=0.02=(Ka.Kf.Ko)/4 com (Kf=1/π; Ko=2π)
(Ka*1/π*2π)/4 = 0.02 -> Ka=0.04
(5)
Para o sincronizador sequencial, a banda de ruído de loop é
Bl=0.02=(Ka.Kf.Ko)/4 com (Kf=1/2π; Ko=2π)
(Ka*1/2π*2π)/4 =0.02 -> Ka=0.08
(6)
O jitter depende do sinal efectivo Aef, da densidade espectral
de ruído No e da banda de ruído de loop Bl.
Para a PLL analógica, o jitter é
σφ2=Bl.No/Aef2=Bl.2.σn2.∆τ=0.02*10-3*2σn2/0.52=16*10-5.σn2
Para as outras PLLs a fórmula do jitter é mais complicada.

- Loop de segunda ordem:
O loop de 2ª ordem não é dimensionado aqui, mas os seus
resultados são semelhantes aos do loop de 1ª ordem.

7.2. Testes
A Fig.10 que se segue mostra a montagem de teste que foi
usada para testar os vários sincronizadores.

Fig.10 Diagrama de blocos da montagem de teste

O relógio do receptor recuperado com jitter é comparado com
o relógio do emissor original sem jitter, a diferença será o
jitter do relógio recuperado.

7.3. Medidor de jitter (Medidor)
O medidor de jitter consiste no flip flop RS que detecta a fase
variável aleatória do relógio recuperado (CKR),
relativamente à fase fixa do relógio do emissor (CKE).
Esta fase variável aleatória relativa é o jitter do relógio
recuperado da Fig.11.

Fig.11 Medidor de jitter (Medidor)
Os blocos seguintes convertem esta variação de fase aleatória
numa variação de amplitude aleatória, que é o histograma do
jitter. Depois, o histograma do jitter é amostrado e
processado por um programa apropriado, fornecendo o jitter
UI-RMS e o jitter pico a pico UI-PP.

7.4. Resultados
Vamos apresentar no mesmo gráfico, os resultados do jitter
em função da SNR dos dois grupos, nomeadamente o de
comparação de pulsos e amostragem de relógio nas versões
manual e automática.
A Fig.12 seguinte mostra as curvas jitter-SNR do grupo
comparação de pulsos na versão manual e automática (CPm,
CPa) e do grupo amostragem de relógio na versão manual e
automática (ARm, ARa).

Fig.12 Curvas Jitter-SNR dos 4 sincronizadores (CPm,Cpa,Arm, ARa)

Verificamos que dum modo geral, o jitter de saída diminui de
forma quase exponencial com o aumento do SNR de entrada.
Para altos SNR, os quatro sincronizadores têm
comportamento semelhante, com insignificante melhoria do
grupo comparação de pulsos.
Para baixos SNR, o grupo comparação de pulsos na versão
manual tem o melhor jitter. Segue-se o grupo amostragem de
relógio na versão manual e automática com jitter intermédio.
Por último fica o grupo comparação de pulsos na versão
automática com inferior jitter.
O grupo comparação pulsos tem dificuldade em sincronizar
para SNR < 4 e o amostragem relógio para SNR < 8.
Devemos notar que na prática o grupo comparação de pulsos
tem ajustes mais críticos que o amostragem de relógio.

8. Conclusões
Neste trabalho estudámos dois grupos de sincronizadores
sequenciais, sendo o primeiro baseado na comparação de
pulsos com versão manual e automática (CPm, CPa) e o
segundo baseado na amostragem de relógio com versão
manual e automática (ARm, Ara). Verificámos, que nos 4
sincronizadores o jitter diminui de forma quase exponencial

com o aumento da SNR.
Para altos SNR, os 4 sincronizadores têm jitter semelhante,
pois são todos digitais e com a mesma margem de ruído.
Para baixos SNR, o CPm tem o melhor jitter. Seguem-se o
ARm e ARa com jitter intermédio. Por último o CPa tem
inferior jitter. Isto compreende-se pois o CPm só tem um
estado de erro (1 memória) a contribuir para o jiitter e o pulso
de erro desaparece no equilíbrio. Os ARm e ARa só têm um
estado de erro e o pulso de erro não desaparece no equilíbrio.
O CPa tem dois estados de erro (2 memórias) a contribuir
para o jitter e o pulso de erro está desfasado no equilíbrio.
O grupo comparação de pulsos manual e automático (Cpm,
Cpa) tem problemas de sincronismo para SNR < 4 e o grupo
amostragem de relógio (ARm, ARa) para SNR < 8.
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Abstract
Renewable energy desalination is an excellent solution for areas lacking electrical grid connection or any other
source of energy. However, the economic feasibility of renewable energy desalination compared to desalination using
grid energy has not been extensively researched. This report presents a technical and financial pre-feasibility
assessment for solar and wind energy desalination, compared to conventional desalination.
This project consists of design of a desalination unit using ROSA software and a financial feasibility analysis using RET
Screen, a ‘Clean Energy Project Analysis Software’. The report presents two case scenarios: Solar and Wind as energy
sources compared to diesel generators, to desalinate seawater.
The outcome of this report is to use our feasibility analysis to support implementation of renewable energy
desalination in large and medium population locations, besides rural areas. The results of our feasibility analysis
shows a good potential for the development of renewable energy desalination projects.
Key Words: Desalination; Renewable energy; Pre-Feasibility; RET Screen; ROSA

1.

INTRODUCTION

The burning of fossil fuels as main source of energy is slowly carrying the world to a
dangerous situation. Not only will we reach a time when they will be exhausted but long
before that the environment will be affected irreversibly. The only way to abate this situation
is to promote the use of renewable energies. However, this objective will not be achieved
unless that it is proven that the change is economically feasible.
At the same time, the world is heading towards a global water scarcity situation. While
digging wells is a solution used around the world, there are some places where this is not
possible or not economically attractive. Islands in particular face a situation of water and
energy shortage, due to their lack of connectivity. However, coastal areas and islands have
availability of renewable resources, which could help to solve their energy and water
shortage problems as well as provide an important source of income for the local government.
Our project focuses on the utilisation of wind and solar energy for desalination of seawater.
Renewable Energy Desalination (RES) has not been implemented extensively because lack of
knowledge whether the project will be financially profitable and insufficient incentives
offered by local governments. This paper evaluates the financial feasibility of implementation
of RES on Thira, an island in Greece where there are plans to build a desalination plant. First
a short overview of the location with water and energy situation in Thira is given. Then the
selection of the desalination technology and design requirements of the desalination unit is
presented. Finally an economic analysis of different combinations of RES is presented,
showing that RES is economically feasible in Thira and other locations in the area that are not
connected to a central grid electricity supply.

2.

BACKGROUND

Thira is the official name of Santorini which is an island located in the southern Aegean Sea,
about 200 km southeast from the Greek mainland. Santorini is the largest island of a small
and circular archipelago composed of 6 islands. The population on the island is 12,440
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING UBI2011 - 28-30 Nov 2011 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

inhabitants while in the summer months there is an average of 60,000 tourists on the island
per day.
Due to the hot desert climate, Thira has to face aridity combined with few natural water
resources. Only a couple of water reserves have long been the existing solution to satisfy the
local water demand without taking into account the significant increase due to tourism. In
recent years, a desalination plant has provided running and drinking water to most houses. A
local company named TEMAK has set up this plant. The Greek Interior Ministry has announced
on 5th May 2011 that a budget of 4.86 million EUR will be assigned to 11 island municipalities
in Greece, to cover operating costs of desalination of water. The municipalities are Nyssiros,
Symi, Ithaca, Thira, Mykonos, Paros, Sifnos, Syros, Ermoupoli, Tinos, Oinousses, Chios. Our
project located in Thira, can benefit from this assigned budget and thus sufficient financial
incentives exist for project start-up and operation.
Looking at the energy supply, the electricity required by the desalination plant is currently
produced by internal combustion reciprocating engines owned by the Public Power
Corporation (PPC), which is the biggest electric power company in Greece. Thira as many
other islands is facing currently power outage issues as well as an increasing demand about to
exceed the supply by the engines used. To reach a stable electrical system able to provide a
smooth future supply to the Cyclades islands, the Greek government has decided to connect
the Cyclades islands to the mainland’s grid. In addition, Thira has an annual daily solar
radiation of 5.24 kWh/m²/day and annual wind speed of 5.4 m/s, which is sufficient for
renewable energy development.

3.

METHODOLOGY

The approach to the project involved four main steps:
• Choosing a desalination technology that can provide drinking water from an input
feed of seawater.
• Understanding the water capacity demands of the community in which the Renewable
Energy Desalination Plant operates.
• Design of the desalination system using Reverse Osmosis System Analysis (ROSA)
design software.
• Economic Analysis of various renewable energy sources to power the Desalination
Plant using RET Screen software.
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FIGURE 1. METHODOLOGY FLOW CHART

4.

DESALINATION TECHNOLOGY – CHOICE AND DESIGN

Choosing an appropriate desalination-renewable energy combination is important for future
implementation of the project. Reliable cost effective technologies suitable to the local area
would ensure the financial success of the project.
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING UBI2011 - 28-30 Nov 2011 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

The strengths and weaknesses of the available desalination technologies were analysed to
enable us to choose the appropriate technology for our project [1].
Multi Stage Flash (MSF)
Advantages
•
•

Disadvantages

No waste from cleaning pretreatment filters
Possibility to use lower quality feed
water than RO

•
•

•

Extremely energy intensive
Risk of corrosion as the evaporator
is directly exposed to the feed
water
Thermal discharges

Electrodialysis Reversal (EDR)
Advantages
•
•

•
•

Higher water recovery than RO
Possibility to treat water with a
higher level of suspended solids
than RO
Unaffected by non-ionic
substances
Reduced impact from thermal
discharges

Disadvantages
•
•

No removal of microorganisms or
small suspended particles
Generally used to treat brackish
water, not sea water

Reverse Osmosis (RO)
Advantages
•
•
•
•
•

Lower energy requirement than
distillation
Higher water recovery than
distillation
Small volume required by the
plant
Ability to remove contaminants
such as bacteria and pesticides
Reduced impact from thermal
discharges

Disadvantages
•
•
•
•

Expensive periodical replacement
of the membrane
Important and expensive pretreatment needs
Greater sensitivity to poor quality
feed water than distillation
Waste may include toxic
chemicals and metals

When using the EDR process for desalination, the energy requirements are proportional to the
water salinity and thus this process is more economically feasible when the salinity of the
feed water is lower than 6000 ppm of dissolved solids. Considering that the salinity of
seawater is generally included within the range 15000 to 50000 ppm of TDS, EDR is more
suitable to treat brackish water rather than seawater.
When choosing between the MSF and RO technologies, an important factor is the required
energy supply. In the perspective of designing a decentralized small–scale desalination unit, a
mature technology combining renewable energy source and desalination process regarding the
efficiency and the energy demand.
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TABLE 1 OPERATIONAL KEY DATA OF MSF AND RO
Criteria/Technology

MSF

RO

Electrical energy (kWh/ m3)

35

0.4-7

Product water quality

<10

<500

(ppm TDS)

Another factor in choosing desalination technologies to be coupled with renewable energy is
to look at already existing projects that are operating successfully. The following chart sums
up the small-scale desalination units empowered by renewable energy. The most commonly
used combination is PV with RO followed by wind [2].
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Source: Eftihia Tzen (CRES, Greece), Overview of the desalination technologies powered by renewable energies.

FIGURE 2. PERCENTAGE OF EXISTING UNITS USING DESALINATION TECHNOLOGIES COUPLED
WITH RENEWABLE TECHNOLOGIES
For all of these reasons, we decided to go for Reverse Osmosis for the Desalination System
and making an analysis of Wind and Solar Energy.

4.1 Modeling of a Desalination unit
Initial modeling of a desalination plant was carried out using Reverse Osmosis System Analysis
(ROSA) software. The purpose of using the software to model our system is to be able to have
an idea of the number of stages required in the reverse osmosis desalination unit, operating
pressure, the quality of the output water, energy requirement and related costs.
The flow rate of the feed in our small scale unit was set to 1000 cubic meters per day. This
value is considered to be sufficient for a community of approximately 2600 people, if we
consider an average consumption of 300 L per day (0.3 cubic meters). This value is the
average in Europe and the system modeling has been carried out with a higher estimate,
keeping in mind that if water usage efficiency measures were implemented then the outcome
would be to provide water to a greater number of people.
The outcome of the modeling gives an energy consumption requirement of 5 kWh/m3 and a
41.21% recovery rate. These values fall within the range of average values in the industry.
From this daily consumption, the energy consumption per year is calculated which can be
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used for an economic feasibility analysis. Assuming that the desalination unit is working fulltime 24/7, we obtain an energy consumption of 1,825 MWh per year.

5.

ECONOMIC ANALYSIS

In this project, RETScreen is used to evaluate if renewable energy desalination is a good
alternative to diesel energy which is currently being used in the island of Thira. RETScreen
Clean Energy Project Analysis Software is a unique decision support tool developed with the
contributions from government, industry and academia by Natural Resources Canada in 1996.
The software is used to evaluate the energy production and savings, costs, emission
reductions, financial viability and risk for various types of Renewable-energy and Energyefficient Technologies (RETs).
Modeling in RETScreen involves various steps and detailed information about the project. The
software works on the principle of comparing an initial, “base case” scenario with the new,
“proposed case” scenario. The financial evaluation is done on a comparative basis between
the conventional energy source (grid or diesel engine) and the renewable energy, which in our
case is wind and solar energy. The savings in costs by substitution of conventional energy by
renewable energy, if any, are calculated, as well as a risk and sensitivity analysis. This allows
preliminary decision making based on financial figures obtained.

5.1 RETScreen Modeling
At the start of modeling each scenario, it is important to understand the base case and
proposed case. The two case scenarios presented in the following sections have the base case
as two diesel generators and the proposed case as wind and solar respectively. The following
inputs and outputs make up the case scenarios described in the following sections:
STEP 1 - Energy Model:
Specification of location of the energy project
Type of system used in the base case
The technology for the proposed case
The loads and the renewable energy resource
The renewable energy availability is obtained based on NASA satellite information
STEP 2 - Cost Analysis:
Initial, annual and periodic costs for the proposed case system
Credits for any base case costs that are avoided in the proposed case
STEP 3– Greenhouse Gas (GHG) Analysis:
Determination of the annual reduction in the emission of greenhouse gases stemming from
using the proposed technology in place of the base case technology
STEP 4 - Financial Summary:
Financial parameters related to the avoided cost of energy
Production credits
GHG emission reduction credits, incentives
Inflation
Discount rate
Debt and taxes
STEP 5 - Sensitivity & Risk Analysis:
Determination of how uncertainty in the estimates of various key parameters may affect the
financial viability of the project
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The current set up for electricity generation on the island of Thira is a small electricity
generation plant operating on diesel fuel. In our simulations, where the base case is
electricity from the grid, the cost of electricity is the same as that on mainland Greece. In
the base case where the electricity supply is from diesel generators, we have assumed that 2
diesel generators with a capacity of 1000 kW each. The diesel generators provide backup in
the proposed case scenarios and no batteries are required for the renewable energy systems.
Two scenarios are presented in the following sections:
CASE STUDY 1: OFF GRID WIND TURBINES
CASE STUDY 2: OFF GRID SOLAR PANELS
Besides these, other case scenarios, which have been simulated, are on grid wind turbines
and on grid solar panels. The results from these scenarios are further discussed in section
concerning alternative case studies.
SCENARIO 1: OFF GRID WIND TURBINES
In this case study for RETScreen modeling the base case consists of two diesel engines with a
capacity equal to the entire demand of the desalination plant each.
The proposed case is wind turbines (assumed as AC motors, which means they provide 220 V
@60 Hz) will share the load with the current diesel engines. Three turbines of 50 kW each
from the brand Atlantic Orient model AOC 15/50 with a height of 25 m and a swept area of
177 m2 were employed as energy supply. They provided the system with 422 MWh, which is
more than the 20% of the total energy requirement.
Reciprocating
Diesel Engine
#2

Fuel

Reciprocating
Diesel Engine
#1

Desalination
Plant

Wind Turbine
#1

Wind

Wind Turbine
#2

Wind Turbine
#3

FIGURE 3. SCHEMATIC OF PROPOSED CASE WITH WIND TURBINES ENERGY MODEL
TABLE 2. SUMMARY OF WIND TURBINES TO DIESEL GENERATION CASE STUDY
Total heating load: 1825 MWh

Location: Thira, Greece

Base case:
• 1825 MWh produced by 2
reciprocating engines

•

Proposed case:
• 422 MWh produced by wind
energy
• 1403 MWh produced by 2
reciprocating engines

•

•

Efficiency of the engines:
95%
Average wind velocity:
5.4 m/s
Total initial costs:527,315€.
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SCENARIO 2: OFF GRID SOLAR PANELS
The proposed case is solar panels along with an inverter will share the load with the current
diesel engine so that the fuel consumption is substituted. The panels provide approximately
20% of the energy required for desalination.
The chosen solar panels are manufactured by Atlantic Orient, and were selected because of
their power capacity and relatively small size. The model is known as AOC 15/50 – 25 m.
The nominal power capacity of each turbine, is 50 kW with a hub height of 25 m, a rotor
diameter of 15 m and a sweep area of 177 m2. After considering the array loses, airfoil losses
and miscellaneous losses, as well as an availability of 95%, we obtained a capacity factor of
32.2% and an amount of 422 MWh produced
Reciprocating
Diesel Engine
#2

Fuel

Reciprocating
Diesel Engine
#1

Solar
radiation

Solar panels

Desalination
Plant

Inverter

FIGURE 4. SCHEMATIC OF PROPOSED CASE WITH SOLAR PANELS
TABLE 3. SUMMARY OF SOLAR PANELS TO DIESEL GENERATION CASE STUDY
Total heating load: 1825 MWh

6.

Location: Thira, Greece

Base case:
• 1825 MWh produced by 2
reciprocating engines

•

Proposed case:
• 365 MWh produced by solar
energy
• 1460 MWh produced by 2
reciprocating engi

•

•

•

Efficiency of the engines:
95%
Efficiency of the PV station:
19,6%
Efficiency of the inverter:
95%

Total	
  initial	
  costs:	
  
1,122	
  ,274	
  €

RESULTS AND DISCUSSION

SCENARIO 1: OFF GRID WIND TURBINES
FINANCIAL OUTCOMES
The IRR on equity after taxes and the Net Present Value are particularly attractive.
TABLE 4. SUMMARY OF KEY FINANCIAL FIGURES
Key financial figures
IRR equity after taxes
IRR assets after taxes
NPV
Benefit-Cost ratio

Value
30.0%
17.6%
732,295
3.78

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING UBI2011 - 28-30 Nov 2011 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

The result of the financial feasibility study is encompassed in the graph below. The
cumulative cash flows are very satisfactory: plus, the payback time shorter than 6 years is
extremely attractive for a renewable energy project.
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FIGURE 5. CUMULATIVE CASH FLOW FOR WIND TURBINE PROJECT
RISK AND SENSITIVITY ANALYSIS
The key figures of the sensitivity analysis are highlighted in the following graph. A set of five
variables on the NPV value is analysed: initial costs, electricity export rate, debt interest
rate, debt ratio and debt term. As seen from the graph the two most sensitive factors are the
initial costs and the electricity export rate.

1600000	
  

iniEal	
  costs	
  

1400000	
  
NPV	
  (in€)	
  

1200000	
  

electricity	
  
export	
  rate	
  

1000000	
  
800000	
  

debt	
  
interest	
  rate	
  

600000	
  
400000	
  

debt	
  raEo	
  

200000	
  
0	
  
-‐50%	
  

-‐25%	
  
0%	
  
25%	
  
50%	
  
rela.ve	
  change	
  (in	
  %)	
  
FIGURE 6. RISK ANALYSIS FOR WIND TURBINE PROJECT
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To go further a risk analysis is performed based on the results obtained from the sensitivity
analysis. The risk capacity of the two most sensitive factors is evaluated so as to simulate
both worst and best scenarios from a financial point of view.
TABLE 5. SENSITIVITY ANALYSIS OF WIND TURBINE PROJECT
Scenarios
NPV value
Best case
901956€
• Initial costs : - 20%
• Electricity export rate : +5%
Worst case
• Initial costs : +20%
• Electricity export rate : -5%

562634€
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These scenarios represent either a loss or a benefit of 169,661€ compared to the proposed
case, and the project remains financially feasible despite the effect of increasing initial costs
and a decrease in feed-in tariff rates. Thus the risk of the project not being feasible due to
an increase in initial costs is minimal and the project figures are comparatively robust.
SCENARIO 2: OFF GRID SOLAR PANELS
FINANCIAL OUTCOMES
The implementation project would be economically feasible according to the financial
outcomes. The revenues of this installation relies mainly on the fuel costs avoided using the
solar energy.
The project’s cash flows is satisfactory: after the total reimbursement of the debt in year 5,
all the yearly cash flow are positive. As a result, the simple payback occurs between year 10
and 11 which is reasonable considering the expected life time of 25 years. The following
graph describes the cumulative cash flows throughout the whole project.

2,500,000	
  
2,000,000	
  
1,500,000	
  
1,000,000	
  
500,000	
  
0	
  
-‐500,000	
  
-‐1,000,000	
  

1	
   2	
   3	
   4	
   5	
   6	
   7	
   8	
   9	
   10	
  11	
  12	
  13	
  14	
  15	
  16	
  17	
  18	
  19	
  20	
  21	
  22	
  23	
  24	
  25	
  26	
  

CumulaEve	
  Cash	
  Flow	
  

FIGURE 7. CUMULATIVE CASH FLOW FOR SOLAR PANELS PROJECT
Plus, the key financial figures state the reliability of such investment. Regarding a clean
energy project, the IRR of 6.8% is average. The IRR on equity of 10.9% is also relevant but not
being extremely attractive. The NPV value of 73450€ represents the total income generated
by this project. Finally, the benefit-cost ratio is interesting as it illustrates that the present
value of the accumulated cash flows is 1.12 higher than the initial investment.
TABLE 6. SUMMARY OF KEY FINANCIAL FIGURES SOLAR PROJECT
Key financial figures
Value
IRR equity after taxes
6.8%
IRR assets after taxes
10.9%
NPV
73450
Benefit-Cost ratio
1.12

RISK AND SENSITIVITY ANALYSIS
The sensitivity analysis is carried following the same methodology than for the scenario 1.
The results are presented in the graph below. Once more, the initial costs and the electricity
export rate are the most sensitive factors.
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FIGURE 8. RISK ANALYSIS FOR SOLAR PANELS PROJECT
Similar to the earlier approach, the effect of best and worst scenarios are simulated to show
the resulting effect on NPV of the project. In order to obtain the figures in the table below,
the risk capacity of the initial costs and the electricity export rate are kept unchanged.
TABLE 7. SENSITIVITY ANALYSIS OF SOLAR PANEL PROJECT
Scenarios
Best case
• Initial costs : - 20%
• Electricity export rate : +5%
Worst case
• Initial costs : +20%
• Electricity export rate : -5%

NPV value
358859€
-211959€

These scenarios represent either a loss or a benefit of 285,409€ compared to the proposed
case. The project will not be financially feasible in the case of an increase of 20% in initial
costs and a decrease in feed-in tariff rates. Thus if the project moves to the next stage, a
careful evaluation of the initial costs must be carried out, and a fixed fee-in tariff rate must
be secured for the project duration. If not, the project might have a risk of not meeting the
NPV values simulated in our case study. In the case of photovoltaic panels, initial investment
costs as well as incentives from the government are paramount in the subsequent success or
failure of the project.
ALTERNATIVE SCENARIOS
In our feasibility assessment, we have simulated several case scenarios based on our
evaluation of the current situation in Thira. The case studies presented earlier encompass the
current situation of the electricity coming from a small diesel power plant on the island, or
from a stand alone diesel power supply to the desalination unit. However, the Greek
Government has plans to connect all the islands to the central grid mainland by an undersea
cable. This would allow for renewable energy generation on the islands to be sold to the
central grid at attractive feed-in tariff rates. The start of this initiative will be in 2012 [3]. In
order to simulate this scenario, we have modeled additional case studies of:
Case Study 3: On Grid Wind Turbines
Case Study 4: On Grid Solar Panels
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For these case studies we have used a feed in tariff rate of 99.45€/MWh for electricity from
wind turbines and 394.89€/MWh for electricity from solar panels in our simulations.
In both case studies the projects were found to be not feasible. In case study 3 where the
turbines sell excess electricity generated to the grid, the project had a payback period of
17.6 years and a NPV of -191 001 euros because of a combination of insufficiently high feed in
tariff rates and high investment costs. In case study 4, the project where solar panels
exporting excess electricity to the grid the NPV was even lower and the project subsequently
not feasible.
The reasons why these scenarios were not feasible can be explained by the following factors:
Small scale of our project. The main focus of the project is to supply electricity for the
desalination unit and not to maximize income from renewable electricity generation.
• Limited area to install solar panels or wind turbines. Land use for the project can only
be justified up to the point where the energy requirement of the desalination unit is
met.
• Extremely high initial investment costs in the case of solar panels.
• Comparatively low feed-in tariff rates for electricity generated by wind turbines.
• No subsidies for initial investment costs of renewable energy projects from the Greek
Government.
• Constant operation of the desalination unit, no possibility to sell electricity to the
grid when the costs are higher due to high demand on the grid.
• Electricity from the grid is cheaper than electricity generated from renewable energy
resources.
• From the outcome of these case studies we have prepared some recommendations
that can be addressed by Greek policy and incentives from the government in order to
support similar renewable energy projects. These have been detailed in the
conclusion section.

6.

CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS

This project has been successful in proposing a solution to the problem resource shortage of
water and limited access to electricity supply by selecting the proper RES/ desalination
combination using technical and economic criteria. The information derived from the various
case studies presented would be extremely useful when formulating policies for renewable
energy development or to make decisions for supporting renewable energy desalination.
The project location has renewable energy resources which are identical to that present in
several other locations in the Mediterranean region thus the results of this project can be
easily applied to these other in order to evaluate if renewable energy desalination is a
feasible solution.
The evaluated case studies presented that wind energy utilization for desalination is the best
solution for the islands in the Aegean Sea that face water shortage problems. Solar energy is
also feasible, however the project will have a longer payback period.
If Thira is connected with the central grid in the future, the Greek Government needs to
provide more support for renewable energy projects especially for those with small-scale
production to enable them to become economically feasible.
Some recommendations we suggest after results from the scenarios we have simulated are:
• Subsidies for solar panels, which would enable significant reduction on initial
investment costs.
• Increase in feed-in tariff rates for electricity from wind turbines.
• Cost of electricity should be dependent on different time periods, based on demand
and supply.
• Cost of grid electricity produced from fossil fuels should be increased proportionately
to the actual cost of production, and not subsidized by the government.
• Special subsidies for industries that produce their own electricity from renewable
energy sources to supply their electricity requirements.
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•

The government should fund cost of grid connections from renewable energy plants to
the main grid.

Recommendations for the water supply include pricing of the potable water supply at actual
costs and no subsidies should be offered by the government to reduce the cost of water.
Other policies to minimize water wastage and rational use of water resources should be
implemented.
Since this area has a high number of tourists, it is important to ensure that the users and not
the Greek Government bare the costs of supplying water.
It is also important to make sure suitable policies are in place to prevent pollution due to
brine disposal and other impacts cause by constructing desalination units.
The next stage for our proposed case studies would be a detailed feasibility study, analysis of
initial investment costs, surveys of the location, determination of exact locations and
partnership with the Greek Government to obtain suitable incentives and subsidies.
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Resumo -

Este trabalho apresenta o codificador e
descodificador de bloco mBnB do tipo 5B6B.
No codificador 5B6B cada bloco /palavra de 5 bits de entrada
é codificada no bloco de 6 bits de saída. No descodificador
5B6B passa-se o inverso, cada bloco de 6 bits de entrada é
convertido no bloco original de 5 bits de saída.
O codificador injecta na linha de transmissão um número de
‘1’s sensivelmente igual ao número de ‘0’s de modo que a
componente DC seja constante e maximiza as transições.
O objectivo é implementar o par codificador e descodificador
5B6B para que melhore a qualidade da transmissão e aumente
a segurança da informação.
Palavras chave: Código de blocos

1. Introdução
Este trabalho estuda o codificador e descidificador de
bloco mBnB do tipo 5B6B [1, 2, 3].
No codificador 5B6B, que está no emissor, a sequência de
entrada é seccionada em blocos de 5 bits. Cada bloco de 5
bits é codificado num bloco de 6 bits, formando uma
sequência seccionada em blocos de 6 bits, que é
transmitida. No descodificador 5B6B, que está no receptor,
a sequência de entrada é seccionada em blocos de 6 bits.
Cada bloco de 6 bits é descodificado no bloco de 5 bits
original, reconstruindo a sequência de dados original.
O codificador injecta no canal de transmissão um número
de ‘1’s sensivelmente igual ao número de ‘0’s para que a
componente DC do sinal transmitido seja constante.
Desde o passado até ao actual estado da arte foram
desenvolvidos codificadores e descodificadores 5B6B,
baseados em tabelas de codificação semelhantes, mas com
crescente evolução tecnológica de implementação.
A motivação deste trabalho é conceber o par codificador e
descodificador em circuitos integrados e operar a altas
taxas de transmissão. O objectivo final será miniaturizar o
codificador e descodificador, cada um em seu integrado, e
com o mínimo de componentes externos.
A Fig.1 mostra o sistema de comunicação onde se destaca
o codificador e o descodificador de bloco mBnB = 5B6B.

Fig .1. Sistema com codificador de blocos mBnB do tipo 5B6B

O codificador codifica o bloco 5B no bloco 6B, que tem
número par de bits para garantir disparidade nula (Nº de
‘1’s - Nº de ‘0’s) e o descodificador descodifica o bloco 6B
no bloco 5B original.
Os codificadores de bloco mBnB devem satisfazer a regra
n=m+1 em que o n deve ser inteiro e par, para garantir
equilíbrio de 1’s e 0’s. Ora o m deve ser inteiro e o mais
próximo de n para minimizar a elevação da taxa de
transmissão txo= n/m*txi. Também n deve ser o mais baixo
possível para minimizar a complexidade do sistema. Estes
dois requisitos são opostos e a solução representa um
compromisso entre minimização da elevação da taxa de
transmissão e minimização da complexidade.
O codificador e descodificador 1B2B (código de
Manchester ou bifase 0 -> 01 e 1 -> 10) eleva muito a taxa
(2/1=2) mas é simples de implementar. Por outro lado, o
codificador e descodificador 9B10B eleva pouco a taxa
(10/9=1.1(1)) mas é difícil de implementar.
Por isso os códigos 3B4B, 5B6B e 7B8B são os bons
compromissos.
O codificador e descodificador 5B6B eleva ligeiramente a
transmissão (6/5 = 1.2) e a complexidade é média.
O codificador melhora várias das características de
transmissão, tais como:
- Componente DC constante e evitando baixas frequências.
- Transições suficientes para temporização.
- Independente da sequência de bits.
- Descodificação independente do estado.
- Multiplicação de erros baixa.
- Possibilidade de detecção de erro.
- Informação para alinhamento de palavras ou blocos.
Seguidamente (só na versão completa final) será
apresentado o codificador de bloco mBnB do tipo 5B6B.
Para que a arquitectura do codificador 5B6B seja activada
funcionalmente é necessário o controlador baseado no
sintetizador de frequências.
Depois apresentamos o descodificador de bloco mBnB do
tipo 5B6B. Para que a arquitectura do descodificador
5B6B seja activada funcionalmente é necessário o
controlador baseado no sintetizador de frequências.
É ainda necessário o detector de disparidade e de erros
para fazer o alinhamento e seccionamento correcto da
sequência de entrada 6B para recuperar os respectivos
blocos 5B e reconstituir a sequência original.
De seguida apresentamos os testes.
Então apresentamos os resultados em termos de taxa de
erros.
Finalmente, apresentamos as conclusões.

2. Par codificador - descodificador 5B6B
Dos vários códigos abordados, como exemplo, vamos dar
desenvolvimento ao código 5B6B [4, 5, 6].
Nos códigos mBnB onde n=m+1 temos 2m palavras de
entrada para 2n = 2*2m palavras de saída disponíveis.
Assim, no caso particular do código 3B4B temos 23=8
palavras de entrada para 24=2*23=16 palavras de saída.
Das palavras de saída (16) apenas usamos as necessárias
para codificar as de entrada (8). As restantes são palavras
proibidas do dicionário de codificação e servem para se
fazer o alinhamento de palavra no receptor. A Tab.1 mostra
a tabela de codificação do código 3B4B. Há dois modos de
codificação Modo0 (disparidade Nula ou Negativa M=0) e
Modo1 (disparidade Nula ou Positiva M=1). A disparidade
P é a diferença entre nº de 1’s e 0’s.

O descodificador possui um detector de erros que detecta
as ocorrências de infracção da regra da disparidade
acumulada P1P0 (-2, -2 ou +2, +2 seguidos) e de palavras
proibidas (P1P0=11=E). Caso estas duas premissas sejam
desrespeitadas, o detector de erros vai para o estado de erro
e provoca um deslocamento do alinhamento no
seccionamento do bloco de entrada 4B, até encontrar o
alinhamento correcto, de conversão 4B-3B e evite erros.
2.1. Codificador 5B6B
A tabela de codificação é programada na PROM tendo um
flip flop que guarda informação da paridade P (positiva ou
negativa) da última palavra transmitida conforme o
diagrama de estados da Fig.2.

Tab.1 - Tabela de codificação 3B4B

0
1
2
3
4
5
6
7

Palavras
de entrada

Palavras
de Palavras
de Palavras
saída (Modo0) saída (Modo1) Proibidas

M A2A1A0
0(1) 0 0 0
0(1) 0 0 1
0(1) 0 1 0
0(1) 0 1 1
0(1) 1 0 0
0(1) 1 0 1
0(1) 1 1 0
0(1) 1 1 1

P B 3B 2B 1B 0
1 (-2) 0010(a)
0 (0)
0011
0 (0)
0101
0 (0)
0110
0 (0)
1001
0 (0)
1010
0 (0)
1100
1 (-2) 0100(a)

P B 3B 2B 1B 0
0 (+2) 1101(b)
1 (0)
1 (0)
1 (0)
1 (0)
1 (0)
1 (0)
0 (+2) 1011(b)

B 3B 2B 1B 0
0000
0001
0111
1000
1110
1111
-

Para o dicionário são escolhidas as palavras de saída
melhores ou seja com disparidade nula ou mínima e com
máximo número de transições.
Para codificarmos as 8 possíveis entradas só temos 6 saídas
com disparidade nula. Logo 2 entradas têm que ser
codificadas com 2 palavras cada de disparidade (-2, +2)
para que no conjunto a disparidade acumulada seja nula.
Assim, das 16 palavras de saída disponíveis apenas 6 são
proibidas no dicionário
A Tab.2 mostra a tabela de descodificação do código 3B4B.
Palavras
de entrada
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

B3 B2 B1 B0
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111

Disparidade
P1P0(-2,0,+2)
(01, 00, 10)
P1 P0
0 1 (N)
0 0 (Z)
0 1 (N)
0 0 (Z)
0 0 (Z)
0 0 (Z)
0 0 (Z)
1 0 (P)
0 0 (Z)
1 0 (P)
-

O flip flop com o seu diagrama de estados é o controlador
da PROM de codificação.
A PROM (Cod) é o cerne do codificador. Em M=0 a tabela
de codificação é a do Modo0 e em M=1 é a do Modo1.
A tabela de codificação é programada na PROM (Cod) e o
controlador de paridade no flip flop como memória (Fig.3).

Fig .3. PROM com a tabela de codificação 5B6B e flip flop

Tab.2 - Tabela de descodificação 3B4B
Palavras de saída
(totais).
(disp. e proib.)
P1P0 A2A1A0
1 1
1 1
0 1
000 (a)
0 0
001
0 1
111 (b)
0 0
010
0 0
011
1 1
1 1
0 0
100
0 0
101
1 0
111 (a)
0 0
110
1 0
000 (b)
1 1
1 1
-

Fig .2. Diagrama de estados da codificação (elemento memória)

Proibidas
(Erro)
(P1 P0 =11)
P1 P0
1 1 (E)
1 1 (E)
1 1 (E)
1 1 (E)
1 1 (E)
1 1 (E)

Assim, disparidade nula (Z), disparidade negativa (N),
disparidade positiva (P) e palavra proibida ou errada (E).

O flip flop recebe a disparidade P da palavra anterior e
conduz à tabela de codificação correcta. Se disparidade P é
nula mantém o Modo de codificação, caso contrário
comuta o Modo de codificação.
Para que a PROM possa funcionar são precisos ainda
outros elementos
No codificador, os dados entram em série 3B, são
convertidos para paralelo, codificados 3B4B, novamente
convertidos para série 4B e depois enviados. Para isso é
preciso um registo de deslocamento série-paralelo de
entrada, um registo normal, uma memória (PROM) e um
registo de deslocamento paralelo-série de saída. Para que
estes componentes (arquitectura) funcionem correctamente
é preciso o controlador baseado num sintetizador de
relógios envolvendo dois contadores de módulo 3 e 4 e
uma PLL (Phase Lock Loop) (Fig.4).

implementado numa PROM com 2 flip flops (tabela de
estados) ou numa PLD (diagrama de estados).
A PROM (Decod) com a tabela de descodificação 3B4B e
o detector de erros tem a configuração da Fig.7.

Fig .4. Codificador 5B6B

O gerador de relógio é o batimento de referência, que
marca o ritmo de funcionamento do sistema global.
2.2. Descodificador 5B6B
A tabela de descodificação 3B4B é programada numa
PROM (Decod) mas é necessário que as palavras de
entrada sejam previamente alinhadas.
Para alinhar correctamente as palavras de entrada é
necessário um detector de erros que detecta os desrespeitos
da regra de disparidade acumulada e as palavras proibidas
do dicionário de codificação. Quando ocorrem mais que X
erros em M, há suspeita de desalinhamento e então é
activado o mecanismo de alinhamento.
O detector de erros recebe informação P1 P0 dos
desrespeitos da regra da disparidade acumulada e das
palavras proibidas (não pertencentes ao dicionário) e leva
ao estado de erro Se, com saída Z=1 (Fig.5).

Fig .7. PROM com a tabela de descodificação 5B6B e Detector

Para que a PROM (Decod) possa funcionar correctamente
são precisos vários circuitos auxiliares.
No descodificador, os dados entram em série 4B, são
convertidos para paralelo, descodificados 3B4B e depois
convertidos novamente para série 3B recuperando a
sequência original. Para isso é preciso um registo de
deslocamento série-paralelo de entrada, um registo normal,
uma memória e um registo de deslocamento paralelo-série
de saída. Para que estes componentes (arquitectura)
funcionem em perfeita harmonia é preciso o controlador
baseado no sintetizador de relógios de dois contadores de
módulo 3 e 4 e uma PLL (Phase Lock Loop) (Fig.8).

Fig .5. Diagrama de estados do detector de erros

O diagrama de estados conduz à tabela de estados, que leva
ao circuito detector de erros (Fig.6).
Fig .8. Descodificador 5B6B

O contador de módulo 4 pode alterar provisoriamente o
módulo de contagem para 4+1=5, de modo a fazer o
alinhamento de palavra, se houver mais que X=8 erros de
de palavras no início e 4 erros depois em M=64 palavras.
O recuperador de relógio (sincronizador) é o batimento,
que marca o ritmo de funcionamento de todo o receptor.
Fig .6. Tabela de estados e respectivo detector de erros

O detector de erros, foi implementado com lógica
convencional (mapas de Karnaugh), mas poderia ter sido

3. Projecto, testes, e resultados
3.1. Projecto
No par Cod-Decod, tal como num sistema de comunicação
digital é necessário usar boas técnicas de projecto de
sistemas digitais, para criar o “hardware” com a
potencialidade capaz de executar a tarefa desejada.
Contudo não basta ter esses sistemas digitais (arquitectura)
é necessário fazê-los comunicar e para isso é preciso o
relógio, no fundo o batedor, que marca o ritmo de
referência do sintetizador de relógios (controlador), que
controla os ritmos de funcionamento e dá unidade às várias
partes do sistema.
Após concebido, o projecto em esquema foi teoricamente
testado no papel, com uma sequência simples de “1” e “0”
alternados, embora cada vez mais seja usada a simulação.
Seguidamente o par Cod-Decod foi montado em placas de
teste de ebonite de alta frequência e testado isoladamente.
Por fim, já com garantias de bom desempenho, foi montado
em placas de circuito impresso.
3.2. Testes
O par Cod-Decod foi inicialmente ligado entre si por uma
linha de cobre. No estado transitório de ligação da
alimentação, ocorriam os inerentes erros até ao
alinhamento de palavra, que depois no estado permanente
logo se extinguiam e não mais surgiam.
3.3. Resultados
O par Cod-Decod foi integrado no sistema global com
transmissão por fibra óptica com um corte (“gap”) que
simulava 50km.
Com o sinal degradado na sua relação sinal ruído SNR no
limiar mínimo do CCITT / ITU (Comité Consultatif
International Téléphonique Telégraphique / International
Telecommunications Union) o “BER - Bit Error Rate”
(Error bits/ Total bits) do sistema (BER-Sistema) de (10-15)
estava abaixo das normas exigidas pelo CCITT (BERCCITT) de (10-12).
Estes erros 3-5 num período de 24h, nada tinham a ver com
o par Cod-Decod, mas sim com os erros fortuitos do
decisor do sincronizador ao decifrar ‘1’ ou ‘0’ num sinal
fortemente degradado e quase indecifrável a olho humano.

4. Conclusões
Estudámos os codificadores de blocos do tipo mBnB com
particular destaque para o 3B4B.
O codificador prepara os dados para poderem viajar com
maior qualidade e segurança.
O par codificador descodificador 3B4B assenta no código
3B4B programado numa memória PROM e em entradas
série-paralelo e saídas paralelo-série.
O par codificador descodificador precisa no emissor dum
gerador de relógio e no descodificador dum sincronizador
que marcam o ritmo de referência dos sintetizadores de
relógio que controlam o ritmo de todo o sistema.
No estado transitório de arranque do sistema surgem os
inerentes erros de alinhamento do descodificador, que logo
se extinguem quando se atinge o estado permanente.
Com o par Cod-Decod integrado no sistema global surgem
alguns erros, que não têm a ver com este par, mas sim com
o decisor do sincronizador que é falseado pelo ruído.
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Resumo -

Este trabalho apresenta o codificador e
descodificador de bloco mBnB do tipo 7B8B.
No codificador 7B8B cada bloco /palavra de 7 bits de entrada
é codificada no bloco de 8 bits de saída. No descodificador
7B8B passa-se o inverso, cada bloco de 8 bits de entrada é
convertido no bloco original de 7 bits de saída.
O codificador injecta na linha de transmissão um número de
‘1’s sensivelmente igual ao número de ‘0’s de modo que a
componente DC seja constante e maximiza as transições.
O objectivo é implementar o par codificador e descodificador
7B8B para que melhore a qualidade da transmissão e aumente
a segurança da informação.
Palavras chave: Código de blocos

1. Introdução
Este trabalho estuda o codificador e descidificador de
bloco mBnB do tipo 7B8B.
No codificador 7B8B, que está no emissor, a sequência de
entrada é seccionada em blocos de 7 bits. Cada bloco de 7
bits é codificado num bloco de 8 bits, formando uma
sequência seccionada em blocos de 8 bits, que é
transmitida. No descodificador 7B8B, que está no receptor,
a sequência de entrada é seccionada em blocos de 8 bits.
Cada bloco de 8 bits é descodificado no bloco de 7 bits
original, reconstruindo a sequência de dados original.
O codificador injecta no canal de transmissão um número
de ‘1’s sensivelmente igual ao número de ‘0’s por forma a
que a componente DC do sinal transmitido seja constante.
Desde o passado até ao presente estado da arte foram
desenvolvidos vários codificadores e descodificadores
7B8B, baseados em ideias e tabelas de codificação
semelhantes, mas seguindo uma crescente evolução
tecnológica de implementação.
A motivação deste trabalho é conceber o par codificador e
descodificador o mais possível baseado em circuitos
integrados e que possam operar a altas taxas de
transmissão. O objectivo final será miniaturizar o
codificador e descodificador, cada um eu seu integrado, e
com o minimo de componentes externos.
A Fig.1 mostra o sistema de comunicação onde se destada
o codificador e o descodificador de bloco mBnB=7B8B.

O codificador codifica o bloco 7B no bloco 8B, que tem
número par de bits para garanir disparidade nula (Nº de
‘1’s - Nº de ‘0’s) e o descodificador descodifica o bloco 8B
no bloco 7B original.
Os codificadores de bloco mBnB devem satisfazer a regra
n=m+1 em que o n deve ser inteiro e par. Ora o m deve ser
inteiro e o mais próximo de n para minimizar a elevação da
taxa de transmissão txo= n/m*txi. Tambem n deve ser o
mais baixo possível para minimizar a complexidade do
sistema. Estes dois requisitos são opostos e a solução
representa um compromisso entre minimização da elevação
da transmissão e minimização da complexidade.
O codificador e descodificador 7B8B eleva pouco a
transmissão (8/7 = 1.14) mas a complexidade é maior.
O codificador melhora várias das características de
transmissão, tais como:
- Componente DC constante e evitando baixas frequências.
- Transições suficientes para temporização.
- Independente da sequência de bits.
- Descodificação independente do estado.
- Multiplicação de erros baixa.
- Possibilidade de detecção de erro.
- Informação para alinhamento de palavras ou blocos.
Seguidamente (só na versão completa final) será
apresentado o codificador de bloco mBnB do tipo 7B8B.
Para que a arquitectura do codificador 7B8B seja activada
funcionalmente é necessário o controlador baseado no
sintetizador de frequências.
Depois apresentamos o descodificador de bloco mBnB do
tipo 7B8B. Para que a arquitectura do descodificador
7B8B seja activada funcionalmente é necessa´rio o
controlador baseado no sintetizador de frequências. É
ainda necessário o detector de disparidade e de erros para
fazer o alinhamento e seccionamento correcto da sequência
de entrada 8B para recuperar os respectivos blocos 7B e
reconstituir a sequência original.
De seguida apresentamos os testes.
Então apresentamos os resultados em termos de taxa de
erros.
Finalmente, apresentamos as conclusões.

2. Par codificador - descodificador mBnB

Fig .1. Sistema com codificador de blocos mBnB do tipo 7B8B

No código mBnB (m=2n’-1, n=2n’ e n’ natural), com m=n1 temos 2m combinações de entrada para 2n=2*2m
combinações de saída. Destas 2n não é possível arranjar
metade 2m que tenham disparidade nula (nº de ‘1’s igual ao
nº de ‘0’s). Então a tabela de 2m tem que ser completada

com palavras de disparidade não nula positiva (nº de ‘1’s
maior que nº de ‘0’s) e negativa (nº de ‘1’s menor que nº
de ‘0’s) em igual número, para que assim
probabilisticamente a componente DC seja nula (Tab.1).
Tab.1 - Tabela de codificação mBnB probabilistica
mBnB

Bloco mB

Decimal

Am-1...A1A0
0
0

0
1
1

1
1
1

1

...
...
.
.
.
...
...
...
.
.
.
...
...
...
.
.
.
...

2.1. Codificador mBnB

Bloco nB
D= +

0
1
.
.
.
2m/2-1
2m/2
2m/2+1
.
.
.
(3/4)2m-1
(3/4)2m
(3/4)2m+1
.
.
.
2m-1

0
0

0
1

1
0
0

1
0
1

1
0
0

1
0
1

1

1

Bn-1...B1B0
D= 0

D= -

Disp.
Pos.
(±1/4)

Fig .2. PROM com a tabela de codificação mBnB e flip flop
Disp.
Neg.
(±1/4)

Tab.2 - Tabela de codificação mBnB deterministica
mBnB

Bloco mB

Decimal

BPiAm-1...A1A0

0
1
.
.
.
2m/2-1
2m/2
2m/2+1
.
.
.
(3/4)2m-1
(3/4)2m
(3/4)2m+1
.
.
.
2m-1

-

Bloco nB
D= +

0/1
0/1

0/1
0/1
0/1

0/1

0
1

1
0
1

1
0
1

1

A tabela de codificação anterior é programada na PROM
(Cod) com flip flop como elemento de memória (Fig.2).

Disp.
Nula
(±1/2)

Embora a tabela anterior garanta probabilisticamente uma
componente DC constante, um sistema industrial exige uma
tabela que garanta deterministicamente uma componente
DC constante.
Então é necessário um elemento de memória que após uma
palavra de disparidade positiva envie uma de disparidade
negativa e vice-versa ignorando as de disparidade nula.
A nova tabela deve ter as palavras de disparidade nula na
primeira metade da tabela. Depois as palavras de
disparidade positiva devem ter ao lado as de disparidade
negativa e estas ao lado as de disparidade positiva (Tab.2).

0 ... 0
0 ... 0
.
.
.
0 ... 1
1 ... 0
1 ... 0
.
.
.
1 ... 1
1 ... 0
1 ... 0
.
.
.
1 ... 1

O codificador fica no emissor e adapta a sequência original
de entrada tornando-a apta a viajar através do canal. O
descodificador fica no receptor, realiza a operação inversa
e recupera novamente a sequência original [5,6].

Disp.
Pos.
(±1/4)

Disp.
Pos.
(±1/4)

BPoBn-1...B1B0
D= 0
D= - Disp.
- Nula
(±1/2)
(- = -)
ex. (0/1=0/1)
- (Mantém S)
1/0
Disp.
1/0
Neg.
(±1/4)
(0/1 ≠ 1/0)
1/0 (Comuta S)
1/0
1/0

O flip flop recebe a disparidade da palavra anterior Bpo,
conduzindo ao estado seguinte com codificação apropriada
a satisfazer a disparidade acumulada (Fig.3).

Fig .3. Diagrama de estados da codificação (elemento memória)

A PROM (Cod) é o cerne do codificador que precisa ainda
de outros elementos.
No codificador, os dados entram em série, são convertidos
para paralelo, codificados mBnB, novamente convertidos
para série e enviados. O codificador assenta num registo de
deslocamento série-paralelo de entrada, num registo
normal, numa memória e num registo de deslocamento
paralelo-série de saída. Para que estes componentes
funcionem em perfeito entendimento é preciso um
sintetizador de relógios baseado em dois contadores de
módulo m e n e uma PLL (Phase Lock Loop) (Fig.4)

Disp.
Neg.
(±1/4)

1/0

A estrutura de memória da primeira tabela é (m)x(n) e a da
segunda aumenta a capacidade para (m+BPi) x (n+BPo).
O codificador (Cod) e o descodificador (Decod) formam
um par complementar no sistema [3,4].

Fig .4. Codificador mBnB

O gerador de relógio é o batimento de referência, que
marca o ritmo de funcionamento de todo o sistema.

2.2. Descodificador mBnB
A tabela de descodificação é programada na PROM
(Decod) (Fig.5).

Fig .5. PROM com a tabela de descodificação mBnB e Detector

O detector de erros recebe a identificação E1 E0 das
palavras recebidas, caso não satisfaçam a regra da
disparidade acumulada ou sejam proibidas (não do
dicionário) leva ao estado de erro com saída Z=1 (Fig.6).

Fig .8. Descodificador mBnB

O contador n pode alterar provisoriamente o módulo de
contagem para n+1, de modo a fazer o alinhamento de
palavra, se há mais que 8 erros de início e 4 depois em 64.
O recuperador de relógio (sincronizador) é o batimento,
que marca o ritmo de funcionamento de todo o receptor.

3. Codificador - descodificador 5B6B

Fig .6. Diagrama de estados do detector de erros

O diagrama de estados conduz à tabela de estados e
circuito seguintes (Fig.7).

Os procedimentos genéricos apresentados anteriormente,
podem facilmente ser adaptados ao codificador 5B6B.
O bloco genérico mBnB passa a ser o bloco particular
5B6B.
Os registo de deslocamento de entrada e saída têm
dimensões de 5 e 6. Também os contadores de entrada e
saída têm módulo de contagem 5 e 6.
3.1. Codificador 5B6B

Fig .7. Tabela de estados e respectivo circuito lógico

O detector de erros, foi implementado com lógica
convencional (mapas de Karnaugh), mas poderia ter sido
implementado numa PROM com 2 flip flops (tabela de
estados) ou numa PLD (diagrama de estados).
No descodificador, os dados entram em série, são
convertidos para paralelo, descodificados mBnB e
seguidamente novamente convertidos para série
recuperando a sequência original. O descodificador assenta
num registo de deslocamento série-paralelo de entrada,
num registo normal, numa memória e num registo de
deslocamento paralelo-série de saída. Para que estes
componentes funcionem em perfeita harmonia é preciso um
sintetizador de relógios baseado em dois contadores de
módulo n e m e uma PLL (Phase Lock Loop) (Fig.8).

O codificador 5B6B assenta num registo de deslocamento
série - paralelo de entrada de 5 bits (implementado dentro
de um de 8 bits), num registo normal de 6 bits (5bits 5B +
o bit de paridade 1BP realimentado da memória), numa
memória estruturada em (5B+1BP) x (6B+1BP) e num
registo de deslocamento paralelo - série de saída de 6 bits
(implementado dentro do registo comercial de 8 bits).
O relógio CK1 produz várias saídas sintetizadas que
controlam os vários componentes. Este relógio CK1
determina a taxa de dados de entrada tA onde a taxa de
saída transmitida para a linha será tB = 6/5*tA.
O registo de deslocamento de entrada após receber 5 bits
forma a palavra 5B, carrega-a no registo e acciona a
memória que fornece na sua saída a palavra 6B
correspondente. Esta palavra 6B, síncrona com a 5B, é
carregada no registo de deslocamento de saída e depois
despejado, à taxa TB de CK2, para a linha/canal (Fig.9).

4. Projecto, testes, e resultados
4.1. Projecto

Fig.9. Codificador 5B6B

O gerador de relógio CK1 regula a taxa de entrada tA
enquanto o relógio CK2 regula a taxa de saída tB.
3.2. Descodificador 5B6B
O descodificador 5B6B assenta num registo de
deslocamento série - paralelo de entrada de 6 bits
(implementado dentro de um de 8 bits), num registo normal
de 6 bits (6bits 6B), numa memória estruturada em (6B) x
(5B+2BDP bits de disparidade de palavra) e num registo
de deslocamento paralelo - série de saída de 5 bits
(implementado dentro do registo comercial de 8 bits).
O relógio do sincronizador CK2 produz várias saídas
sintetizadas que controlam os vários componentes. Este
relógio CK2 determina a taxa de dados de entrada tB onde
a taxa de saída, da sequência original recuperada, será
novamente tA = 5/6*tB.
O registo de deslocamento de entrada após receber 6 bits
forma a palavra 6B, carrega-a no registo e acciona a
memória que fornece na sua saída a palavra 5B
correspondente. Esta palavra 5B, síncrona com a 6B, é
carregada no registo de deslocamento de saída e depois
disponibilizada em série à taxa TA de CK1 (Fig.10).

No par Cod-Decod, tal como num sistema de comunicação
digital é necessário usar boas técnicas de projecto de
sistemas digitais, para criar o “hardware” com a
potencialidade capaz de executar a tarefa desejada.
Contudo não basta ter esses sistemas digitais é necessário
fazê-los comunicar e para isso é preciso o relógio, no fundo
o batedor, que marca o ritmo de referência do sintetizador
de relógios, que controla os ritmos de funcionamento e dá
unidade às várias partes do sistema.
Após concebido, o projecto em esquema foi teoricamente
testado no papel, com uma sequência simples de “1” e “0”
alternados, embora cada vez mais seja usada a simulação.
Seguidamente o par Cod-Decod foi montado em placas de
teste de ebonite de alta frequência e testado isoladamente.
Por fim, já com garantias de bom desempenho, foi
montado em placas de circuito impresso.
4.2. Testes
O par Cod-Decod foi inicialmente ligado entre si por uma
linha de cobre. No estado transitório de ligação da
alimentação, ocorriam os inerentes erros até ao
alinhamento de palavra, que depois no estado permanente
logo se extinguiam e não mais surgiam.
4.3. Resultados
O par Cod-Decod foi integrado no sistema global com
transmissão por fibra óptica com um corte (“gap”) que
simulava 50km.
Com o sinal degradado na sua relação sinal ruído SNR no
limiar mínimo do CCITT / ITU (Comité Consultatif
International Téléphonique Telégraphique / International
Telecommunications Union) o “BER - Bit Error Rate”
(Error bits/ Total bits) do sistema (BER-Sistema) de (10-15)
estava abaixo das normas exigidas pelo CCITT (BERCCITT) de (10-12).
Estes erros 3-5 num período de 24h, nada tinham a ver com
o par Cod-Decod, mas sim com os erros fortuitos do
decisor do sincronizador ao decifrar ‘1’ ou ‘0’ num sinal
fortemente degradado e quase indecifrável a olho humano.

5. Conclusões

Fig.10. Descodificador 5B6B

O recuperador de relógio CK2 regula a taxa de entrada tB
enquanto o relógio CK1 regula a taxa de saída tA.

Estudámos os codificadores de blocos do tipo mBnB com
particular destaque para o 5B6B.
O codificador prepara os dados para poderem viajar com
maior qualidade e segurança.
O par codificador descodificador mBnB assenta no código
mBnB programado numa memória PROM e em entradas
série-paralelo e saídas paralelo-série.
O par codificador descodificador precisa no emissor dum
gerador de relógio e no descodificador dum sincronizador
que marcam o ritmo de referência dos sintetizadores de
relógio que controlam o ritmo de todo o sistema.

No estado transitório de arranque do sistema surgem os
inerentes erros de alinhamento do descodificador, que logo
se extinguem quando se atinge o estado permanente.
Com o par Cod-Decod integrado no sistema global surgem
alguns erros, que não têm a ver com este par, mas sim com
o decisor do sincronizador que é falseado pelo ruído.
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Resumo -

Este trabalho apresenta o codificador e
descodificador de bloco mBnB com canal auxiliar.
No codificador de bloco /palavra melhora a qualidade dum
sistema de modo que a componente DC seja constante e
maximiza as transições.
O objectivo é implementar um canal auxiliar que serve para
monitorizar o sistema.
Palavras chave: Código de blocos, canal auxiliar

1. Introdução
Este trabalho estuda o codificador e descidificador de
bloco mBnB do tipo 5B6B.
No codificador 5B6B, que está no emissor, a sequência de
entrada é seccionada em blocos de 5 bits. Cada bloco de 5
bits é codificado num bloco de 6 bits, formando uma
sequência seccionada em blocos de 6 bits, que é
transmitida. No descodificador 5B6B, que está no receptor,
a sequência de entrada é seccionada em blocos de 6 bits.
Cada bloco de 6 bits é descodificado no bloco de 5 bits
original, reconstruindo a sequência de dados original.
O codificador injecta no canal de transmissão um número
de ‘1’s sensivelmente igual ao número de ‘0’s por forma a
que a componente DC do sinal transmitido seja constante.
Desde o passado até ao presente estado da arte foram
desenvolvidos vários codificadores e descodificadores
5B6B, baseados em ideias e tabelas de codificação
semelhantes, mas seguindo uma crescente evolução
tecnológica de implementação.
A motivação deste trabalho é conceber o par codificador e
descodificador o mais possível baseado em circuitos
integrados e que possam operar a altas taxas de
transmissão. O objectivo final será miniaturizar o
codificador e descodificador, cada um eu seu integrado, e
com o minimo de componentes externos.
A Fig.1 mostra o sistema de comunicação onde se destada
o codificador e o descodificador de bloco mBnB=5B6B.

Os codificadores de bloco mBnB devem satisfazer a regra
n=m+1 em que o n deve ser inteiro e par. Ora o m deve ser
inteiro e o mais próximo de n para minimizar a elevação da
taxa de transmissão txo= n/m*txi. Tambem n deve ser o
mais baixo possível para minimizar a complexidade do
sistema. Estes dois requisitos são opostos e a solução
representa um compromisso entre minimização da elevação
da transmissão e minimização da complexidade.
O codificador e descodificador 5B6B eleva medianamente
a transmissão (6/5 = 1.2) e a complexidade é média.
O codificador melhora várias das características de
transmissão, tais como:
- Componente DC constante e evitando baixas frequências.
- Transições suficientes para temporização.
- Independente da sequência de bits.
- Descodificação independente do estado.
- Multiplicação de erros baixa.
- Possibilidade de detecção de erro.
- Informação para alinhamento de palavras ou blocos.
Seguidamente (só na versão completa final) será
apresentado o codificador de bloco mBnB do tipo 5B6B.
Para que a arquitectura do codificador 5B6B seja activada
funcionalmente é necessário o controlador baseado no
sintetizador de frequências.
Depois apresentamos o descodificador de bloco mBnB do
tipo 5B6B. Para que a arquitectura do descodificador
5B6B seja activada funcionalmente é necessário o
controlador baseado no sintetizador de frequências. É
ainda necessário o detector de disparidade e de erros para
fazer o alinhamento e seccionamento correcto da sequência
de entrada 6B para recuperar os respectivos blocos 5B e
reconstituir a sequência original.
De seguida apresentamos os testes.
Então apresentamos os resultados em termos de taxa de
erros.
Finalmente, apresentamos as conclusões.

2. Par codificador - descodificador mBnB

Fig .1. Sistema com codificador de blocos mBnB do tipo 5B6B

O codificador codifica o bloco 5B no bloco 6B, que tem
número par de bits para garanir disparidade nula (Nº de
‘1’s - Nº de ‘0’s) e o descodificador descodifica o bloco 6B
no bloco 5B original.

No código mBnB (m=2n’-1, n=2n’ e n’ natural), com m=n1 temos 2m combinações de entrada para 2n=2*2m
combinações de saída. Destas 2n não é possível arranjar
metade 2m que tenham disparidade nula (nº de ‘1’s igual ao
nº de ‘0’s). Então a tabela de 2m tem que ser completada
com palavras de disparidade não nula positiva (nº de ‘1’s
maior que nº de ‘0’s) e negativa (nº de ‘1’s menor que nº
de ‘0’s) em igual número, para que assim
probabilisticamente a componente DC seja nula (Tab.1).

2.1. Codificador mBnB

Tab.1 - Tabela de codificação mBnB probabilistica
mBnB

Bloco mB

Bloco nB

Decimal

Am-1...A1A0

Bn-1...B1B0
D= 0

0
1
.
.
.
2m/2-1
2m/2
2m/2+1
.
.
.
(3/4)2m-1
(3/4)2m
(3/4)2m+1
.
.
.
2m-1

0
0

D= +

0
1
1

1
1
1

1

...
...
.
.
.
...
...
...
.
.
.
...
...
...
.
.
.
...

0
0

0
1

1
0
0

1
0
1

1
0
0

1
0
1

1

1

D= -

Disp.
Nula
(±1/2)

Disp.
Pos.
(±1/4)

Fig .2. PROM com a tabela de codificação mBnB e flip flop
Disp.
Neg.
(±1/4)

Embora a tabela anterior garanta probabilisticamente uma
componente DC constante, um sistema industrial exige uma
tabela que garanta deterministicamente uma componente
DC constante.
Então é necessário um elemento de memória que após uma
palavra de disparidade positiva envie uma de disparidade
negativa e vice-versa ignorando as de disparidade nula.
A nova tabela deve ter as palavras de disparidade nula na
primeira metade da tabela. Depois as palavras de
disparidade positiva devem ter ao lado as de disparidade
negativa e estas ao lado as de disparidade positiva (Tab.2).
Tab.2 - Tabela de codificação mBnB deterministica
mBnB

Bloco mB

Decimal

BPiAm-1...A1A0

0
1
.
.
.
2m/2-1
2m/2
2m/2+1
.
.
.
(3/4)2m-1
(3/4)2m
(3/4)2m+1
.
.
.
2m-1

-

Bloco nB
D= +

0/1
0/1

0/1
0/1
0/1

0/1

0 ... 0
0 ... 0
.
.
.
0 ... 1
1 ... 0
1 ... 0
.
.
.
1 ... 1
1 ... 0
1 ... 0
.
.
.
1 ... 1

0
1

1
0
1

1
0
1

1

A tabela de codificação anterior é programada na PROM
(Cod) com flip flop como elemento de memória (Fig.2).

Disp.
Pos.
(±1/4)

Disp.
Pos.
(±1/4)

BPoBn-1...B1B0
D= 0
D= - Disp.
- Nula
(±1/2)
(- = -)
ex. (0/1=0/1)
- (Mantém S)
1/0
Disp.
1/0
Neg.
(±1/4)
(0/1 ≠ 1/0)
1/0 (Comuta S)
1/0
1/0

O flip flop recebe a disparidade da palavra anterior Bpo,
conduzindo ao estado seguinte com codificação apropriada
a satisfazer a disparidade acumulada (Fig.3).

Fig .3. Diagrama de estados da codificação (elemento memória)

A PROM (Cod) é o cerne do codificador que precisa ainda
de outros elementos.
No codificador, os dados entram em série, são convertidos
para paralelo, codificados mBnB, novamente convertidos
para série e enviados. O codificador assenta num registo de
deslocamento série-paralelo de entrada, num registo
normal, numa memória e num registo de deslocamento
paralelo-série de saída. Para que estes componentes
funcionem em perfeito entendimento é preciso um
sintetizador de relógios baseado em dois contadores de
módulo m e n e uma PLL (Phase Lock Loop) (Fig.4)

Disp.
Neg.
(±1/4)

1/0

A estrutura de memória da primeira tabela é (m)x(n) e a da
segunda aumenta a capacidade para (m+BPi) x (n+BPo).
O codificador (Cod) e o descodificador (Decod) formam
um par complementar no sistema [3,4].
O codificador fica no emissor e adapta a sequência original
de entrada tornando-a apta a viajar através do canal. O
descodificador fica no receptor, realiza a operação inversa
e recupera novamente a sequência original [5,6].

Fig .4. Codificador mBnB

O gerador de relógio é o batimento de referência, que
marca o ritmo de funcionamento de todo o sistema.
2.2. Descodificador mBnB
A tabela de descodificação é programada na PROM
(Decod) (Fig.5).

Fig .5. PROM com a tabela de descodificação mBnB e Detector

O detector de erros recebe a identificação E1 E0 das
palavras recebidas, caso não satisfaçam a regra da
disparidade acumulada ou sejam proibidas (não do
dicionário) leva ao estado de erro com saída Z=1 (Fig.6).
Fig .8. Descodificador mBnB

O contador n pode alterar provisoriamente o módulo de
contagem para n+1, de modo a fazer o alinhamento de
palavra, se há mais que 8 erros de início e 4 depois em 64.
O recuperador de relógio (sincronizador) é o batimento,
que marca o ritmo de funcionamento de todo o receptor.
Fig .6. Diagrama de estados do detector de erros

3. Codificador - descodificador 5B6B

O diagrama de estados conduz à tabela de estados e
circuito seguintes (Fig.7).

Os procedimentos genéricos apresentados anteriormente,
podem facilmente ser adaptados ao codificador 5B6B.
O bloco genérico mBnB passa a ser o bloco particular
5B6B.
Os registo de deslocamento de entrada e saída têm
dimensões de 5 e 6. Também os contadores de entrada e
saída têm módulo de contagem 5 e 6.
3.1. Codificador 5B6B

Fig .7. Tabela de estados e respectivo circuito lógico

O detector de erros, foi implementado com lógica
convencional (mapas de Karnaugh), mas poderia ter sido
implementado numa PROM com 2 flip flops (tabela de
estados) ou numa PLD (diagrama de estados).
No descodificador, os dados entram em série, são
convertidos para paralelo, descodificados mBnB e
seguidamente novamente convertidos para série
recuperando a sequência original. O descodificador assenta
num registo de deslocamento série-paralelo de entrada,
num registo normal, numa memória e num registo de
deslocamento paralelo-série de saída. Para que estes
componentes funcionem em perfeita harmonia é preciso um
sintetizador de relógios baseado em dois contadores de
módulo n e m e uma PLL (Phase Lock Loop) (Fig.8).

O codificador 5B6B assenta num registo de deslocamento
série - paralelo de entrada de 5 bits (implementado dentro
de um de 8 bits), num registo normal de 6 bits (5bits 5B +
o bit de paridade 1BP realimentado da memória), numa
memória estruturada em (5B+1BP) x (6B+1BP) e num
registo de deslocamento paralelo - série de saída de 6 bits
(implementado dentro do registo comercial de 8 bits).
O relógio CK1 produz várias saídas sintetizadas que
controlam os vários componentes. Este relógio CK1
determina a taxa de dados de entrada tA onde a taxa de
saída transmitida para a linha será tB = 6/5*tA.
O registo de deslocamento de entrada após receber 5 bits
forma a palavra 5B, carrega-a no registo e acciona a
memória que fornece na sua saída a palavra 6B
correspondente. Esta palavra 6B, síncrona com a 5B, é
carregada no registo de deslocamento de saída e depois
despejado, à taxa TB de CK2, para a linha/canal (Fig.9).

4. Projecto, testes, e resultados
4.1. Projecto

Fig.9. Codificador 5B6B

O gerador de relógio CK1 regula a taxa de entrada tA
enquanto o relógio CK2 regula a taxa de saída tB.
3.2. Descodificador 5B6B
O descodificador 5B6B assenta num registo de
deslocamento série - paralelo de entrada de 6 bits
(implementado dentro de um de 8 bits), num registo normal
de 6 bits (6bits 6B), numa memória estruturada em (6B) x
(5B+2BDP bits de disparidade de palavra) e num registo
de deslocamento paralelo - série de saída de 5 bits
(implementado dentro do registo comercial de 8 bits).
O relógio do sincronizador CK2 produz várias saídas
sintetizadas que controlam os vários componentes. Este
relógio CK2 determina a taxa de dados de entrada tB onde
a taxa de saída, da sequência original recuperada, será
novamente tA = 5/6*tB.
O registo de deslocamento de entrada após receber 6 bits
forma a palavra 6B, carrega-a no registo e acciona a
memória que fornece na sua saída a palavra 5B
correspondente. Esta palavra 5B, síncrona com a 6B, é
carregada no registo de deslocamento de saída e depois
disponibilizada em série à taxa TA de CK1 (Fig.10).

No par Cod-Decod, tal como num sistema de comunicação
digital é necessário usar boas técnicas de projecto de
sistemas digitais, para criar o “hardware” com a
potencialidade capaz de executar a tarefa desejada.
Contudo não basta ter esses sistemas digitais é necessário
fazê-los comunicar e para isso é preciso o relógio, no fundo
o batedor, que marca o ritmo de referência do sintetizador
de relógios, que controla os ritmos de funcionamento e dá
unidade às várias partes do sistema.
Após concebido, o projecto em esquema foi teoricamente
testado no papel, com uma sequência simples de “1” e “0”
alternados, embora cada vez mais seja usada a simulação.
Seguidamente o par Cod-Decod foi montado em placas de
teste de ebonite de alta frequência e testado isoladamente.
Por fim, já com garantias de bom desempenho, foi
montado em placas de circuito impresso.
4.2. Testes
O par Cod-Decod foi inicialmente ligado entre si por uma
linha de cobre. No estado transitório de ligação da
alimentação, ocorriam os inerentes erros até ao
alinhamento de palavra, que depois no estado permanente
logo se extinguiam e não mais surgiam.
4.3. Resultados
O par Cod-Decod foi integrado no sistema global com
transmissão por fibra óptica com um corte (“gap”) que
simulava 50km.
Com o sinal degradado na sua relação sinal ruído SNR no
limiar mínimo do CCITT / ITU (Comité Consultatif
International Téléphonique Telégraphique / International
Telecommunications Union) o “BER - Bit Error Rate”
(Error bits/ Total bits) do sistema (BER-Sistema) de (10-15)
estava abaixo das normas exigidas pelo CCITT (BERCCITT) de (10-12).
Estes erros 3-5 num período de 24h, nada tinham a ver com
o par Cod-Decod, mas sim com os erros fortuitos do
decisor do sincronizador ao decifrar ‘1’ ou ‘0’ num sinal
fortemente degradado e quase indecifrável a olho humano.

5. Conclusões

Fig.10. Descodificador 5B6B

O recuperador de relógio CK2 regula a taxa de entrada tB
enquanto o relógio CK1 regula a taxa de saída tA.

Estudámos os codificadores de blocos do tipo mBnB com
particular destaque para o 5B6B.
O codificador prepara os dados para poderem viajar com
maior qualidade e segurança.
O par codificador descodificador mBnB assenta no código
mBnB programado numa memória PROM e em entradas
série-paralelo e saídas paralelo-série.
O par codificador descodificador precisa no emissor dum
gerador de relógio e no descodificador dum sincronizador
que marcam o ritmo de referência dos sintetizadores de
relógio que controlam o ritmo de todo o sistema.

No estado transitório de arranque do sistema surgem os
inerentes erros de alinhamento do descodificador, que logo
se extinguem quando se atinge o estado permanente.
Com o par Cod-Decod integrado no sistema global surgem
alguns erros, que não têm a ver com este par, mas sim com
o decisor do sincronizador que é falseado pelo ruído.
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Abstract
Structurally wool and hair fibres are an assembly of cuticle and cortical cells held together by the CMC. The diffusion
properties of these keratinized fibres are known to be governed by the CMC which is formed predominantly by the
internal lipids. Water changes a wide variety of properties of keratin tissues. The main aim is to study differences in
water adsorption and desorption of wool and hair with and without internal lipids. The isotherms for these
keratinized fibres behaved as expected, with a characteristic hysteresis between uptake and desorption. A higher
moisture regain was obtained for the extracted fibres, being more marked for human hair. Wool fibres diffusion
coefficients were smaller than the obtained for hair. Lipid extraction of both keratinized fibres gave rise to an
increase of the diffusion coefficients. Therefore, the lipids present in these two fibres are important to maintain the
adequate water permeability.
Key Words: Wool, Human Hair, Dynamic Vapour Sorption analyser, GAB model, internal lipids extraction.

Introduction
Wool is a natural fibre that is mainly composed of protein. It contains external lipids (lanolin)
and a small amount of internal lipids (1.5%). Structurally a wool fiber is an assembly of cuticle
and cortical cells held together by the “cell membrane complex” (CMC). Human hair is
another protein fibre with low amount of lipids (1-6%). Like wool, cuticle and cortical hair
cells are bound by membranes that are linked by an intercellular material [1] also called the
cell membrane complex (CMC) [2]. The dyeing and diffusion properties of both keratin fibers
are known to be governed by this membranous structure (CMC) which is formed
predominantly by the internal lipids [3-5].
A number of studies have suggested that wool and hair internal lipids can contribute to
physicochemical phenomena such as diffusion, cell cohesion and mechanical strength despite
their low content (1-9% dry weight) with respect to proteins (<90%) [6-9]. Analytical and
physicochemical studies reveal considerable resemblance between the internal wool and hair
lipids and the lipids from the stratum corneum of the human skin [10-13], being rich in
ceramides, cholesterol, free fatty acids and cholesterol sulphate [14, 15]. These lipids at RT
are ordered as bilayers in solid crystalline state. The intercellular lipids of the stratum
corneum play a vital role in the barrier function of human skin by protecting it from the
penetration of external agents, as well as by controlling the transepidermal water loss, which
maintains the physiological skin water content [13, 16, 17]. The lipid role on wool and human
hair has been mainly focus on the mechanical properties. However their presence can also be
fundamental on maintaining the internal water content inside the fibre. Thus, wool and hair
internal lipids could enhance barrier function preventing external materials from penetrating
the keratin fibres as in the case of skin [18].
Besides, keratin fibres have a common property based on the high capacity of the keratin
proteins to bind water. Therefore, wool, hair and also stratum corneum for skin at 60% of RH
have a content of water around 12-15%. Water changes a wide variety of properties of keratin
tissues such as wool, skin and hair and nails. Water diffusivity in wool, the corneocyte phase
of stratum corneum and hair considerably increases with increased water content in the
tissue [19]. The amount of water in a sample may be expressed in terms of either regain or
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moisture content. Regain is the mass of adsorbed water over the mass of dry sample, whereas
moisture content is the same mass over the mass of the sample [20]. The determination of
water sorption isotherm by isothermally applying discrete, cumulative humidity changes
involves dynamic and static aspects from which diffusion coefficients and equilibrium water
contents are deduced [21]. Time/absorption isotherms provide a complete description of the
absorption phenomenon under particular conditions such as initial regain of the sample,
temperature and relative humidity [20]. Several equations have been proposed for modelling
of sorption isotherms, each of these models has some merit for determining equilibrium
moisture content. Among the proposed models suggested by different researchers, the
Guggenheim–Anderson–de Boer (GAB) equation has been successfully applied [22].
The main aim of this study is to study differences in water sorption and desorption of the
keratin fibres (wool and hair) with and without internal lipids. Their behaviour can be related
to the accessibility and internal tortuosity of the materials. GAB model was used to analyze
variations in monolayer sorption capacity or internal sorption surface of the fibres.

Experimental Part
Raw industrially scoured Spanish Merino (Type II) wool supplied by Suc. Diego Sanchez S.A.
(Salamanca, Spain) was Soxhlet extracted for 4 hours with chloroform/methanol azeotrope
(79:21 v/v, bath ratio 1/30), rinsed with deionised water, and dried at room temperature in
the laboratory. Human hair was extracted at room temperature for 2 h with mixtures of
chloroform-methanol (2:1, 1:1 and 1:2, v/v). These extractions were repeated for 1h with the
same solvent mixtures and finally with methanol overnight. The different extracts were then
combined, concentrated and dissolved in chloroform-methanol (2:1) prior to analysis. To
evaluate the total amount of lipids extracted, 1ml of each of the extracts was evaporated to
dryness in a P2O5 desiccator and weighed to a constant weight.
Lipid analyses of the different extracts were performed with a TLC/FID Iatroscan MK-5
analyzer. The instrument settings used were those recommended by the manufacturer and
data were processed with the Boreal version 2.5 software. The lipid extracts were directly
spotted on silica gel-coated Chromarods (type S-III) by means of a precision Hamilton 2µl
syringe coupled to an SES 3202/IS-02 sample spotter. Analyses were performed using the
following methodology where rods (in set of 10) were developed using the following mobile
phases:
(1) N-hexane/diethyl ether/formic acid (53:17:0.3, v/v) for a distance of 10cm and
analyzed by a partial scan of 72% to quantify the non polar lipids of the samples.
(2) chloroform/n-hexane/acetone/methanol (55:5:7:3, v/v) to 10cm and another partial
scan of 85% to quantify ceramides.
(3) chloroform/methanol/formic acid (57:12:0.3, v/v) to 10cm and a total scan (100%) to
quantify de most polar lipids.
Fibre diameters were found using an optic microscope (Axiophot Zeiss), under 9100 of
magnification. Thirty diameter measurements were performed for each non-treated fibre,
which were examined by an image analysis program (DPxViewPro).
Absorption and desorption curves were obtained in a thermogravimetric balance equipped
with a controlled humidity chamber, the Q5000SA Sorption Analyzer (TA Instruments, New
Castle, USA). The weight of the keratin samples analyzed ranged between 6 and 9 mg. All
experiments were conducted at 25ºC with a total gas flow of 200 ml/min and followed the
same measuring procedure:
1. Initial Drying: temperature 60ºC and 0% relative humidity (RH) overnight.
2. Pre stabilization: temperature 25ºC, 0% RH and then initial absorption kinetics at 5%
RH.
3. Absorption curve: the sample previously stabilized at 5% RH is subjected to absorption
tests progressively increasing in steps from 10% up to 95%, the sample being stabilized
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at 95% RH after the last step. The sample remains in each step until its mass reaches
equilibrium (arbitrarily defined by a change in mass of less than 0.02% per minute for
10 minutes).
4. Desorption curve: the sample stabilized at 95% RH after the absorption process
kinetics is subjected to desorption tests progressively decreasing in steps from 10%
down to 5%, the sample being stabilized at 5% RH after the last step. The sample
remains in each stage until its mass reaches equilibrium (arbitrarily defined by a
change in mass of less than 0.02% per minute for 10 minutes).
The high reproducibility of these measurements was established previously in the validation
study of this instrument, in which three replicates on a single sample gave consistent sorption
isotherms. Due to the long time taken to measure a complete isotherm (2.5 days), and the
reproducibility of the data generated, only one measurement was performed on each sample.
Sorption isotherms are generally described by mathematical models based on empirical
and/or theoretical criteria which can be found in the literature. One of the most commonly
used equations is that of the Guggenheim–Anderson–de Boer (GAB) model. This model has a
theoretical background and its parameters provide a physical meaning related to the sorption
process, as compared to empirical models. The GAB model is based on the monolayer
moisture concept and provides the value of the monolayer moisture content of the material
[23]. The GAB model has found wide applicability in hydrophilic polymer [24, 25] and food
[26] systems, and has considerable theoretical justification [27]. Thus, in this work, sorption
isotherm data were modelled according to the GAB model in line with other authors [28, 29].
Table 1 shows the sorption isotherm and the parameters used to fit the experimental
sorption/desorption data. The goodness of the fit was evaluated by the determination
coefficient (R2).
Table 1. GAB model and parameters used to fit the experimental sorption data.
Model
GAB [30]
Parameter
aw
W
Wm
Cg
K

Mathematical equation
W= Wm Cg K aw / [(1-Kaw +Cg K aw)]
Definition
Water activity expressed as vapour relative pressure p/p0, where p0 is the saturated vapour.
Equilibrium moisture content at aw in g sorbed/ 100 g of sorbent on dry basis
Monolayer moisture content in g sorbed/ 100 g of sorbent on dry basis
Energy constant related to the difference between the free enthalpy of the water molecules in the
pure liquid state and in the monolayer. This is proportional to the rate between both the
attachment and the escape rate constants of the primary sites.
Ratio between the standard vapour pressure of the liquid and the vapour pressure of the sorbate in
the secondary (upper) layers. Proportional to the rate between the attachment rate constant and
the escape for all higher layers.

The diffusion coefficient has been obtained using calculations based on the solutions of Fick’s
diffusion equation applied to cylindrical geometry [31]. A simplified version of this solution is
given in Eq. 1.

Ct Ceq = 4( Dt / πr 2 )1 / 2 (1)
where Ct is the concentration of the diffusant at time t, Ceq is the concentration at
equilibrium, D is the diffusion coefficient, r is the fiber radius, and t is the time. The
numerical data from the sorption (or desorption) experiment can be converted into a plot of
(Ct/Ceq) vs (t/r2)1/2. The initial part of this plot (for (Ct/Ceq)<∼0.5) will be linear in its slope
(calculated by linear regression) is related to the diffusion coefficient as

D = (π / 16)(slope) 2 cm2 s −1

(2)
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Results and Discussion
Fibres lipids were extracted as described in the experimental part. TLC/FID analysis enabled
us to quantify the most important lipid compounds that are shown in Table 2. Higher amount
of lipids were extracted from hair fibres ≈2% compared to wool fibres ≈1%. Although similar
compounds were present in the two lipid extracts, the proportion between them is quite
different. The main compounds in the hair extract are FFA and while ceramides are the main
compounds of wool fibres. It is important to mention that the similar proportion between
FFA, cholesterol and ceramides in the lipid extract from wool fibres is also present in the
lipids from human stratum corneum which have been demonstrated to be necessary to form
bilayers and are responsible for the skin barrier properties.
Table 2. Lipid composition in % o.w.f (over weight fibre) obtained by TLC-FID. (Cholesterol Ester (Chol-Est), Free
Fatty Acids (FFA), Fatty Alcohol (R-OH), Cholesterol (Chol), Ceramides (Ceram.), Glycosil Ceramides (GC) and
Cholesterol Sulphate (Chol-S).
HAIR
WOOL
% owf
%
% owf
%
CHOL.ESTER
0,39
18,9
0,04
3,7
FFA
1,02
49,5
0,27
26,9
CHOL.
0,14
6,8
0,19
18,7
CERAMIDES
0,20
9,7
0,29
28,9
GLY.CER.
0,10
4,9
0,12
12,0
CHOL. SULPHATE
0,21
10,2
0,10
9,9
Total analysed
2,06
100,0
1,01
100,0

The physical properties of keratinized tissues are closely related to their water content
[19].Temperature dependent isotherms for water absorption and desorption of human hair
and wool fibre were determined. The isotherms for these keratinized tissues behaved as
expected with a characteristic hysteresis between uptake and desorption similar to that
observed in other keratinized tissues. The shape of the isotherm reflects the manner which
water is bonded to the system. In the field of water vapour sorption by a solid sorbent,
moisture sorption hysteresis is the phenomena as a result of which two different paths
between sorption and desorption are observed. The extent of hysteresis is related to the
nature and state of the components of the sample, reflecting their potential for structural
and conformational rearrangements, which alter the accessibility of the water to the
energetically favourable polar sites [32, 33]. The shape of the equilibrium water sorption
isotherms found for hair and wool can be described by a Type II isotherm with a small amount
of water persisting at a very low relative humidity and a large increase at a high relative
humidity.
Sorption isotherms of non treated and extracted wool and hair were evaluated and are shown
in Figure 1. Differences can be seen between the sorption isotherms of non treated and
extracted samples. Evaluation of the moisture absorbed and desorbed at different relative
humidity demonstrates that the lipid extraction changes more the hair fibres than wool
fibres.
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Figure 1. Water sorption isotherms for wool fibres non treated (Wool NT) IWL extracted fibres (Wool EXT) (a), and
for hair non-treated (Hair NT) and hair lipid extracted (Hair EXT) (b).

The results using the GAB model to study the sorption/desorption phenomenon are
summarized in Table 3. The regression of the experimental sorption data by the GAB model
gives values of the monolayer capacity (Wm) and the energy constant (Cg). A good fit of the
GAB model to the uptake and desorption data was achieved (R2>0.997).
The maximum moisture regain indicates a slightly higher amount of water for hair compared
to wool fibre, but the most relevant result is the higher water sorption capacity for the two
lipid extracted fibres, being the difference more marked for the hair fibre. The monolayer
capacity is not much influenced by the lipid extraction, but the energy constant Cg of primary
sorbed monolayer increases after lipid extraction which means that the binding energy of
water to the active groups of the fibres is increased.
The energy constant K of the secondary upper sorbed layers also ascends after lipid
extraction which implies an increase of the attachment rate of moisture on the secondary
layers vs. their escape rate. This results in an increase in the number of sorbed layers at
higher relative humidities. Always, all differences are more marked with hair fibres than wool
fibres; it could be due to the higher amount of lipid content in hair than wool fibres which has
been extracted.
Table 3. Maximum moisture regain, GAB monolayer capacity (Wm), GAB energy constant (Cg), constant (K) and GAB
determination coefficient (R2) for wool and human hair non-treated (NT) and extracted (EXT).
Wool NT
Wool EXT
Hair NT
Hair EXT
Regain at 95%HR (%)

24,98

25,69

25,80

27,45

Wm (%)

7,201

7,175

7,207

7,145

Cg

11,65

12,18

11,8

14,17

K

0,7308

0,7395

0,7441

0,766

R2

0,9993

0,9993

0,9994

0,9979

The kinetics of moisture sorption was evaluated for all keratin fibre samples studied and
curves are shown in Figure 2. Fibres diameters have been calculated as a mean value of 30
diameter measurements for each non treated fibre as described in the experimental part.
Hair fibres reached equilibrium more slowly than wool fibres. It is important to bear in mind
that hair fibres have a mean diameter of 80.21µm while wool fibres have a much smaller
diameter of 22.90µm this means that in principle a quicker moisture penetration would be
expected for the thinner fibre as it is so.
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Figure 2. Moisture uptake for wool fibres non treated (Wool NT) IWL extracted fibres (Wool EXT) (a), and for hair
non-treated (Hair NT) and hair lipid extracted (Hair EXT) (b).

The diffusion coefficients (D) have been calculated as detailed in the experimental part for
each humidity step considering the fibre diameters. The mean values of fibre diameter and
diffusion coefficients are summarized in Table 4.
Table 4. Diffusion coefficient (D) for wool fibres non treated (Wool NT) IWL extracted fibres (Wool EXT), and for hair
non-treated (Hair NT) and hair lipid extracted (Hair EXT).
Wool NT
Wool EXT
Hair NT
Hair EXT
Diameter = 22.90µm
Diameter = 80.21µm
D(cm2s-1)
1,10E-07 ± 1,20E-07
1,23E-07 ± 1,34E-07
5.67E-07 ± 5.99E-07
6.37E-07 ± 7.98E-07

Diffusion coefficients for wool fibres are five times smaller than the one of hair fibers. This
could be due to the higher ceramide proportion present in the wool lipids which promotes a
much crystalline state of the lipids in the CMC. Therefore, lower water penetration through
the lipid bilayer is expected for the wool fibres related to human hair.
As expressed in the Introduction, keratinized tissues have a common property based on their
high capacity to bind water. They have also a particular lipid composition with free fatty
acids, cholesterol, cholesterol sulphate and ceramides. These lipids at RT are ordered as
bilayers in a solid crystalline state and are fundamental, among other properties, to prevent
water loss as in the case of human skin.
Lipid extraction both from wool fibres and also for hair promotes an increase of about 12% in
the diffusion coefficients in the two cases. Even a high amount of lipids are present and
extracted from the hair fibres, the small amount of lipids present and extracted from the
wool fibres are richer in ceramides which are the compound much related to water
permeation. This could explain this similar percentage increase of diffusion properties.
A correlation between the GAB energy constant (Cg) and the diffusion coefficients is
observed, showing an increase in the energy constant in the case of the extracted wool and
hair fibres with higher values of diffusion coefficients. As described in the experimental part,
the GAB energy constant can be defined as the ratio between the attachment rate and the
escape rate constants of the primary sites. Higher values of this energy parameter indicate
that the escape rate is lower than the attachment rate, which accounts for the increase in
the water diffusion through the lipid extracted keratin fibres. The amount of water present in
these two fibres is important for their mechanical properties, isolation characteristics,
comfort etc.
The amount of water present in these two fibres is important for their mechanical properties,
isolation characteristics, comfort etc. The sorption capacity of wool and hair has a function
here; they have similar water absorption to skin at a given relative humidity. Thus wool and
hair provides a buffer, keeping the moisture content of the skin at or near its required level.
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The vapour circulation tends to be absorbed by these tow keratinized tissues without
developing wetness. This water is gradually transpired to outside atmosphere and a low
diffusion is necessary to not become damp. Therefore, the lipids present in these two fibres
are important to maintain the adequate water permeability and to prevent the fibre moisture
content modification with quick changes of external atmosphere.

Conclusions
Lipid analysis of wool and hair fibres showed that while FFA are the main lipid compounds of
hair ceramides are the main compounds of the wool fibres. Water adsorption and desorption
of the keratin fibres were evaluated in function of the lipid extraction. The isotherms for
these keratinized fibres behaved as expected, with a characteristic hysteresis between
uptake and desorption as observed in other keratinized tissues. A higher moisture regain was
obtained for the extracted fibres, more marked for human hair due to the higher amount of
lipids extracted presents in its structure.
Wool fibres diffusion coefficients were smaller than the ones obtained for hair. The higher
ceramide proportion present in then wool lipids might promote a lower water penetration
related to human hair fibres. Lipid extraction of both keratinized fibres gave rise to an
increase of the diffusion coefficients. Even a lower amount of lipids were extracted from the
wool fibres, the high ceramide content present in the fibres and the important relation of this
lipids with the water permeation led to a similar percentage increase of the diffusion
properties of both keratinized fibres. Therefore, the lipids present in these two fibres are
important to maintain the adequate water permeability and to prevent the fibre moisture
content modification with quick changes of external atmosphere.
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Abstract
In these recent years, many studies about biofunctional textiles have been published. These textiles have
incorporated different types of cosmetic or pharmaceutical active compounds. These compounds are able to move to
the skin of the person who wears the biofunctional garment and they can act as a conventional cosmetic or
pharmaceutical product.
The absorption and desorption of the antioxidant Gallic acid vehiculised in liposomes and mixed micelles applied onto
a cotton fabric has been studied. A much greater absorption was found for the mixed micelles treatment related to
liposomes. However, also a much higher desorption for the mixed micelles treated fabric could indicate a superficial
absorption of mixed micelles easily lost with the aqueous washings.
The active compound penetration was followed by a specific in vitro percutaneous absorption methodology.
Penetration of acid Gallic formulated as liposomes is much higher than when formulated as a mixed micelles. When
Gallic acid is embedded into the biofunctional textile, it always promoted a reservoir effect; similar penetration was
obtained for the textiles treated with Gallic acid in mixed micelles or liposomes in the skin compartments such as
stratum corneum, epidermis and even the dermis. This methodology could serve to verify penetration in human skin
of encapsulated substances which can exert a marked influence on specific doses of active agents to be released to
the skin.
Key Words: biofunctional textile, antioxidant, Gallic acid, liposomes, mixed micelles, percutaneous absorption.

Introduction
Biofunctional textiles are the textiles with smart and new properties and added value
especially related to comfort. Such textiles constitute the basis for the delivery system of
cosmetic or pharmaceutical substances when the textile comes into contact with the skin. As
most of the human body is covered with some sort of textile, the potential of biofunctional
textiles is considerable. Textiles that have functional properties for the skin have been
studied and patented in recent years (1, 2).
Encapsulation is one of the techniques used to apply substances onto textiles (3). Vesicles, in
particular lipid vesicles (liposomes), have an impact on a variety of areas, which range from
fundamental science to biotechnology. Vesicles serve as models for cell membranes and allow
the study of the basic mechanisms of membrane function, such as fusion (4, 5). Furthermore,
liposomes of controllable size are used as biocompatible and protective structures to
encapsulate a wide spectrum of active principles that include cosmetics (6-10), compounds
for gen therapy (11), for the treatment of allergies (12), as carriers of enzymes (13) and
antibiotics (14), they are also used in textile industry (15-17).
There are different methodologies to prepare lipid vesicles; one of them is using detergent
removal techniques: dilution, dialysis, gel exclusion chromatography, adsorption onto
polymeric materials, temperature changes, or biochemical reactions (18). All these methods
rely on the very high solubility of detergents compared to lipids. The equilibrium and
transient structures encountered in lipid–surfactant mixtures and the kinetics of the
dissolution and of the closure to vesicles are important issues, and have attracted
considerable interest (19, 20).
In this research due to the mixed micelles constituted by a lipid and a surfactant agent are
capable of transforming in liposomes when the surfactant is eliminated by simple dilution
with water, a new application will be proved with the aim to study their application onto
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textile fabric and later by dilution (water washing treatment) its potential ability to be
structured as liposomes into the textile fabric.
Antioxidants are substances used as natural resources to regulate the processes related to the
external aggressions, preventing the oxidative stress. One of the organism defence systems is
the generation of endogenous antioxidants, but the organism also incorporates exogenous
antioxidants with the diet. On the other hand, the skin is a zone increasingly used as topical
route of application of compounds. There has been demonstrated that these exogenous
antioxidants can diminished the effects of the free radicals with analogous defence
mechanisms that the endogenous antioxidant ones.
In this sense, the textiles containing antioxidants might have a similar diffusion than the
transdermal liberation patches used in the pharmaceutical field. Nowadays, the majority of
the exogenous antioxidants used come from natural extracts as polyphenols from the grape or
the tea (epicatechin, quercetin, resveratrol, etc.) (21), isoflavons from the soybean (22, 23)
or phenols from the olive oil (hydroxytyrosol) (24, 25) among others. In this study, an
antioxidant (Gallic Acid, GA) was used as active principle for its interest as chemical
trustworthy tracer and for its eventual beneficial action when, incorporated in a biofunctional
fabric, intended to be used in contact with the skin. Liposomes and mixed micelles made up
with the same phospholipids but with the presence of Oramix as a surfactant, were used as
vehicles to study their absorption and desorption properties when applied to cotton fabric.
Skin delivery of Gallic acid embedded into the textile was determined at the different skin
layers (stratum corneum, epidermis or dermis) by a specific in vitro percutaneous absorption
methodology to determine the suitability of the vehicles for skin permeation (26).
In vitro percutaneous absorption is an interdisciplinary subject that is relevant to a number of
widely divergent fields (27). The main areas of interest are the development of transdermal
devices, dermatological formulations and safety assessment of cosmetics topically applied.
There exists suitable evidence that in vitro data may be predictive for in vivo percutaneous
absorption in both animals and humans (27). Furthermore, the usefulness of the pig skin as an
experimental model for skin permeation in humans is widely appreciated because their
permeability properties are remarkable similar (28).

Experimental Part
Materials
The standard fabric used was plain cotton fabric (CO), (Bleached Desized Cotton Print Cloth,
Style 400 ISO 105-F02).
Liposomes were prepared using commercial lipids (phospholipids) Emulmetik 900 (Lucas Meyer
GMbH, France) and mixed micelles using the same lipids and the surfactant Oramix CG 110
(Sppic Italy Srl, Italy). An antioxidant active principle Gallic Acid (GA)(Sigma-Aldrich) was
used. All chemicals used were of analytical grade. For high-performance liquid
chromatography with UV detector (HPLC-UV) analysis, methanol, (HPLC grade) and distilled
water were used. Methanol (Carlo Erba, France) was used for the GA extractions from
textiles.
Liposome preparation
Liposome (4 wt% of lipid, 2wt% GA) was prepared using a thin-film method reported
elsewhere (10).
Mixed micelles preparation
Mixed micelles (30 wt% of surfactant, 4 wt% of lipid, 2wt% GA) were prepared mixing all the
ingredients; solubilisation was performed by gently shaking until absolutely clear solutions
were obtained. All actions took place at room temperature.
Vesicles size and zeta potential
Liposome and mixed micelle sizes were measured using Malvern Zetasizer Nano ZS90.
Textile application procedure
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Liposomes or mixed micelles were applied onto cotton fabrics in triplicate by bath
exhaustion, bath ratio 1/5, at 60ºC for 60 min with manual stirring every 10 minutes. To
quantify the amount of liposomes absorbed into the fabrics, the samples were weighted
before and after 24h application under standard ambient conditions (20±2ºC and 65±5%
relative humidity, ISO 554-1976).
Desorption procedure
The treated cotton fabrics were washed in three different water baths at room temperature,
the samples were weighted before and after 24h washing with deionised water (1/5 bath
ratio) during 5 min with magnetic stirring, under standard ambient conditions (20±2ºC and
65±5% relative humidity, ISO 554-1976). Samples were also weighted before and after washing
at standard ambient conditions in a second wash with deionised water (1/10 bath ratio)
during 5 min with magnetic stirring, and the third wash, with deionised water (1/25 bath
ratio) during 5 min with magnetic stirring.
In vitro percutaneous absorption experiments (Franz diffusion cells)
For these studies pig skin was used from the unboiled back of Landrace large white pigs
weighing 30–40 kg. The pig skin was provided by the Clínic Hospital of Barcelona, Spain. After
excision, the skin was dermatomed to a thickness of about 500 ± 50 μm with a Dermatome
GA630 (Aesculap, Germany). Skin discs of a 2.5 cm inner diameter were prepared and fitted
into the Franz-type diffusion cells.
The skin absorption studies were initiated by applying 10 µL of liposomes or mixed micelles
(about 70 μg/cm2) or by applying the fabrics treated with the same liposomes or mixed
micelles(about 150-250 μg/cm2) onto the skin surface. Between the textile and the skin, 20μl
of distilled water was added to ensure a close contact. A control skin disc (without product
application on the skin surface) was used to rule out possible interferences in the analysis of
the GA by HPLC-UV. According to the OECD methodology used (27); the skin penetration
studies were performed after 24 h of close contact between the textile and the skin.
In order to increase the contact pressure between textile fabric and skin, skin permeation
experiments were also carried out by placing a steel cylinder on the textile-skin substrate at
a constant pressure in accordance with standard conditions (125 g/cm2) (ISO 105-E04, 1996)).
A thin Teflon disc full of holes served as a rigid base to prevent an eventual flexing effect on
textile or on skin because of the cylinder pressure. The real conditions of “corset” use can be
simulated with the device illustrated in Figure 1.

Figure 1. Diagram of in vitro percutaneous absorption experiments.

After the exposure time, the receptor fluid was collected and brought to 5 ml in a volumetric
flask. In the case of formulations, the skin surface was washed with a specific solution (500μl
SLES (Sodium Lauryl Ether Sulphate) (0.5%) and twice 500μl distilled water) and dried with
cotton swabs. In the case of textiles, the fabrics were removed from the skin surface and
collected together with the top of the cell. In both cases, after eliminating the GA excess
from the skin surface, the stratum corneum of the skin was removed using adhesive tapes (DSquame, Cuderm Corporation, Dallas, TX, USA) applied under controlled pressure (80 g/cm2
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for 5 sec). The first tape was individually separated, the second to the fourth, and the fifth to
the eighth tapes were pooled together. The epidermis was separated from the dermis after
heating the skin at 80ºC for five seconds.
GA was extracted from the different samples (surface excess, cotton or skin layers) using
methanol:water (50:50), 30 min at room temperature by ultrasound bath. The receptor fluids
were directly analyzed. After filtration on a Millex filter (0.22 μm, Millipore, Bedford, MA,
USA), the solutions containing GA were assessed by HPLC-UV.
Gallic Acid analytical detection
GA from the different extraction bath samples was determined by HPLC equipped with an UVVis detector previously described (10). The column used was a LiChrocart 125-4/Lichrosorb
RP-18 (5 µm) (Darmstadt, Germany). The mobile phase was 80% water / 80% methanol at 1
mL/min flow rate. The GA retention time was about 3.3 min. The area below the peak was
used to calculate the concentration of GA using external standards that showed linearity over
the concentration range of 0.25 to 100 μg/ml. The intra-day and inter-day variations of the
method were less than 5%.
Statistics
Standard deviations were calculated for all mean values. Analysis of variance (ANOVA) with a
one-way layout was used for group comparisons.

Results and discussion
The precise amount of active agents present in the biofunctional textile has been established
before its use as a textile drug delivery system. The amount of vehicles (liposomes or mixed
micelles with GA incorporated into textiles was determined by weighting of the fabrics before
and after the exhaustion treatment. The amounts of formulation absorbed and desorbed in
cotton are detailed in Table 1 and Figure 2.
Table 1. Product percentage absorbed onto cotton fabric after treatment, after first water washing, and after total
water washings. (%owf: % over weight of fiber)
Fabric
Type of Treatment
Treatment (% owf)
After 10ml wash (% owf)
After total wash (% owf)
Mixed Micelles
CO
35.43±2.73
12.72±0.44
2.42±0.06
Liposomes
CO
10.99±0.39
7.32±2.43
5.58±0.39

40
Treatment

% owf Product on cotton fabric

35

After 10 ml washing
After total washing

30
25
20
15
10
5
0
M icells

Liposomes

Figure 2. Product percentage absorbed onto cotton fabric after exhaustion treatment, and remaining after first
water washing, and after total water washings.

A much greater absorption was found for the mixed micelles treatment related to liposomes.
The high amount of surfactant present in the mixed micelles formulation absent in the
liposome formulation could be the reason. However, there is a much higher desorption for the
mixed micelles treated fabric due o the high solubility of the surfactant present, leading to
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less amount of absorbed material in the textile after washing related to the liposome treated
fabric.
Based on the different sizes between micelles and liposomes (around 10nm and 500nm
respectively) higher penetration of the mixed micelles formulation onto the cotton fabric was
expected. This could be supported by the high amount of product absorbed with micelles
related to liposomes. However, the micelle-vesicle transition due to surfactant dilution in the
washing baths which would account to an increase of the vehicle size, were expected to
increase retention of the formulation inside the fibre after washing. Indeed, the opposite
effect was found. Much desorption of mixed micelles were observed which could indicate a
superficial absorption of mixed micelles easily lost with the aqueous washings.
Particle size was determined to elucidate the vehicle size and their changes with elution on
the initial baths and washing baths. Mean particle size and a polydispersity index were
obtained by dynamic light scattering measurements with Malvern Zetasizer Nano ZS90 (Table
2).
Table 2. Size (Z-Average) and Polydispersity Index of different baths with mixed micelles and liposomes.
Size (Z-Average)
Analysed Bath
PdI
Diameter (nm)
Initial Bath
6.94±0.82
0.98±0.04
Bath after exhaustion treatment
102.18±30.95
0.98±0.03
Mixed Micelles
Bath after 1sr water washing (10 ml)
206.66±176.46
0.34±0.12
Bath after 3rd water washing (50 ml)
210.97±38.20
0.31±0.02
Initial Bath
525.60±26.06
0.68±0.03
Bath after exhaustion treatment
375.25±64.56
0.51±0.12
Liposomes
Bath after 1sr water washing (10 ml)
474.33±32.22
0.68±0.20
Bath after 3rd water washing (50 ml)
623.53±18.75
0.52±0.03
Treatment

As it could be expected, in the initial bath of mixed micelles particles of around 7nm were
found and in the initial bath of liposomes much bigger particles of about 500nm were
detected. The particles elution from the initial bath to the last water washing baths does not
have much effect with liposome size which is maintain around 500nm, however a big increase
in size from 7 to 200nm was found for mixed micelles which indicate liposome formation due
to surfactant dialysis. This increment in size does not help the formulation to remain in the
textile, on the contrary it favours its desorption.
Having in mind the percentage of GA present in each formulation, the theoretical amount of
GA in the textiles was calculated, without considering possible preferential affinities of a
particular component by the fibre (Table 3 and Figure 3)

%owf (over non treated textile)

Table 3. Gallic Acid percentage absorbed onto cotton fabric after treatment, and remaining after first water
washing, and after total water washings.
Fabric
Type of Treatment
Treatment (% owf)
After 10ml wash (% owf)
After total wash (% owf)
Mixed Micelles
CO
1.98±0.15
0.71±0.02
0.14±0.00
Liposomes
CO
3.66±0.13
2.44±0.24
1.86±0.13

4
3,5

Treatment

3

After 10ml wash

2,5

After total wash

2
1,5
1
0,5
0
M ixed M icelles

Liposomes

CO

CO

Figure 3. Gallic Acid percentage absorbed onto cotton fabric after exhaustion treatment, and remaining after first
water washing, and after total water washings.
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The comparison between Figure 2 and Figure 3 indicates that the higher amount of
formulation absorbed in the mixed micelle treated textile is mainly due to the presence of
surfactant Oramix. Therefore, if all components of formulations have the same affinity for
the fibre, a lower amount of GA will be present in the cotton fibre both after the absorption
process but moreover after the desorption one.
To study the active principle penetration into the skin, an in vitro methodology based on
percutaneous absorption has been applied to demonstrate the delivery of an encapsulated
principle from the textile to the different skin layers (stratum corneum, epidermis or dermis).
Percutaneous absorption of the two formulations; 2% GA, 4% of PC liposomes and 2% GA, 4% of
PC and 30% of Oramix CG mixed micelles were evaluated as well as the cotton textiles
impregnated with the same liposomes or mixed micelles. The two formulations were formed
in the presence of 2% of GA as described in the experimental part. The cotton textile, were
treated with the same formulations already described. The two formulations and the cotton
textiles previously treated with the formulations were put in contact with the skin disks. In
the case of textiles between the textile and the skin a little amount of distilled water was
added to ensure a close contact. Besides, in order to increase the contact pressure between
textile fabric and skin, skin permeation experiments were carried out by applying a steel
cylinder on the textile-skin substrate at a constant pressure according to standard conditions
(125 g/cm2) (26) (See experimental part).
The aim of this assay was to demonstrate the tracer delivery in to the different layers of the
skin. GA encapsulated in mixed micelles and PC liposomes which were embedded or not in
cosmeto-textiles were applied to skin to study their percutaneous absorption. After three
experiments with each sample, GA was analysed from each extract of washing sample, fabric,
stratum corneum, rest of epidermis, dermis and receptor fluid. Results are listed in Table 4.
Table 4. In vitro percutaneous absorption of GA (Gallic Acid) from Mixed Micelles and Liposomes and their
biofunctional textiles (CO: cotton) (SC: stratum corneum, R. Fluid: receptor fluid)
Mixed Micelles
GA in Mixed Micelles
GA in mix. Micelles on Cotton
Compartments
%
µg/cm²
%
µg/cm²
Total applied
70.34
242.61
Wash/Fabric
69.30±4.92
48.80±3.46
86.91±6.30
210.85±15.68
SC
4.62±0.62
3.25±0.44
5.21±1.02
12.64±2.48
Epidermis
1.60±0.60
0.87±0.06
1.83±0.35
4.45±0.86
Dermis
1.57±0.13
1.10±0.09
0.87±0.54
2.12±1.30
R. Fluid
12.58±0.35
8.85±0.25
4.70±0.44
16.10±1.03
Recovery
92.37±6.49
63.67±4.50
99.51±4.82
241.47±11.69
Liposomes
Compartments
Total applied
Wash/Fabric
SC
Epidermis
Dermis
R. Fluid
Recovery

GA in Liposomes
%
µg/cm²
67.45
69.83±5.48
47.10±3.69
7.68±0.90
5.18±0.60
2.72±0.07
1.89±0.15
4.29±0.27
2.89±0.18
23.10±1.83
15.58±1.24
107.62±4.26
72.65±2.82

GA in Liposomes on Cotton
%
µg/cm²
147.95
88.73±9.72
131.28±14.38
5.41±1.42
8.60±2.26
1.75±0.87
2.78±1.93
0.72±0.41
1.15±0.66
0.00±0.00
0.00±0.00
96.61±7.91
143.81±4.25

Results in Table 4 and Figure 4 indicate that penetration of GA formulated as liposomes is
much higher than when formulated as mixed micelles. All skin compartments have a higher
amount of GA when vehiculized as liposome related to mixed micelles, when formulations
alone are applied. When GA is embedded into the biofunctional textile, it always promoted a
reservoir effect, a lower GA skin penetration was obtained than when it was applied directly
onto the skin, being in this case much lower for the liposome applied cotton textile.
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Figure 4. In vitro percutaneous absorption of Gallic Acid (GA) from mixed micelles, liposomes and their biofunctional
textiles (CO: cotton). (SC: stratum corneum, E: epidermis, D: dermis, FR: receptor fluid)

The higher penetration of the PC liposomes related to mixed micelles can not be related to
the different size since mixed micelles are much smaller. Perhaps the bilayer structure of the
vesicles has more affinity to the similar lipid bilayer structures present in the stratum
corneum and rest of the skin. Besides mixed micelles have been reported to be less
deformable in nature and also have less skin permeation ability across the skin in comparison
with elastic liposomes (29).
Similar penetration was obtained for the textiles treated with GA in mixed micelles or
liposomes in the skin compartments, stratum corneum, epidermis and even in the dermis.
Possibly, the textiles with the different vehicles embedded play a similar reservoir effect.
However, a large difference was obtained in the receptor fluid for the differently treated
fabrics, while liposome treated do not allow GA liberation into the receptor fluid, an
important desorption (≈5%) was fond for the mixed micelle treated fabric. This could be
related to the higher release properties of the GA when vehiculized with mixed micelles
contrary to the lower desorption when vehiculized as liposomes.

Conclusions
The precise amount of active agents present in the biofunctional textile was established
before its use as a textile drug delivery system. A much greater absorption was found for the
mixed micelles treatment related to liposomes. However, there is a much higher desorption
for the mixed micelles treated fabric, leading to less amount of absorbed material in the
textile after washing related to the liposome treated fabric which could indicate a superficial
absorption of mixed micelles easily lost with the aqueous washings. A big increase in size
from 7 to 200nm was found for mixed micelles which indicate liposome formation due to
surfactant dialysis. This increment in size does not help the formulation to remain in the
textile, on the contrary it favours its desorption.
Percutaneous absorption of the two formulations; 2% GA, 4% of PC liposomes and 2% GA, 4% of
PC and 30% of Oramix CG mixed micelles were evaluated as well as the cotton textiles
impregnated with the same liposomes or mixed micelles. Results indicate that penetration of
GA formulated as liposomes is much higher than when formulated as a mixed micelles.
Perhaps the bilayer structure of the vesicles has more affinity to the similar lipid bilayer
structures present in the stratum corneum and rest of the skin.
When GA is embedded into the biofunctional textile, it always promoted a reservoir effect, a
lower GA skin penetration was obtained than when it was applied directly onto the skin, being
in this case much lower for the liposome applied cotton textile. Similar penetration was
obtained for the textiles treated with GA in mixed micelles or liposomes in the skin
compartments, stratum corneum, epidermis and even in the dermis, which indicates a similar
reservoir effect. However, while liposome treated do not allow GA liberation into the
receptor fluid, an important desorption (≈5%) was fond for the mixed micelle treated fabric.
This could be related to the higher release properties of the GA when vehiculized with mixed
micelles contrary to the lower desorption when vehiculized as liposomes. This methodology
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could serve to verify penetration in human skin of encapsulated substances which can exert a
marked influence on specific doses of active agents to be released to the skin.
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Área Científica – CT 24
Resumo
A Doença do Legionário tem vindo a aumentar nesta última década, devido ao uso de ar condicionado central,
principalmente em hospitais. Em lugares como casas e hospitais, a poluição do ar no interior afecta grupos de
população que são particularmente vulneráveis, devido ao seu estado de saúde ou idade, fazendo com que a poluição
do ar no interior seja uma questão de saúde pública de elevada importância. Este trabalho tem como objectivo
avaliar o desempenho de uma nanoestrutura têxtil produzida por estruturas não-tecidas com base em materiais
têxteis sintéticos, incorporando agentes biocidas adequados para controlar a Legionella pneumophila. Estas
estruturas bioactivas a serem utilizadas em sistemas de ventilação irão reduzir o crescimento de microrganismos no
ar por acção bactericida ou bacteriostática. O nanofiltro deverá ter boa permeabilidade ao ar, uma vez que tem de
garantir os caudais mínimos de ar fresco para renovação e uma qualidade aceitável de ar novo.
Palavras-chave: Legionella pneumophila, não-tecidos, nano-estruturas têxteis, sistemas de filtração, qualidade de ar
no interior, agentes antimicrobianos.

Introdução
A bactéria Legionella foi descoberta pela primeira vez em 1976 como resultado de um surto
da Doença dos Legionários num hotel em Filadélfia, onde foram originados 200 casos de
morte devido à contaminação do sistema de ar condicionado do hotel. São actualmente
conhecidas mais de 30 espécies de Legionella e a doença do legionário é sobretudo causada
pelos serotipos da Legionella pneumophila 1, 4 e 6 (1). Esta é reconhecida como um
patogénico oportunista do homem e como a principal causa de pneumonia. A maioria dos
edifícios industriais, comerciais e institucionais, de qualquer tamanho que incorporam
sistemas mecânicos para o fornecimento e distribuição de ar fresco que pode ser filtrado,
aquecido ou arrefecido e humidificado. Os sistemas mecânicos de extracção e/ou filtração
também podem ser usados para controlar a qualidade do ar através da remoção da
contaminação atmosférica. Um exemplo da gravidade da contaminação biológica do ar
interior é a doença do legionário, uma pneumonia que atinge 2 a 5% das pessoas expostas (2).
Entre 5 e 15% das pessoas que contraem esta doença acabam por morrer. Legionelose é o
termo usado para descrever todas as formas de infecção causadas pela bactéria do género
Legionella, e a sua forma mais severa a Doença dos Legionários, e 30 anos mais tarde
continua a permanecer como uma importante causa de pneumonia nosocomial adquirida,
embora as taxas de incidência reais sejam incertas (3). As partículas inaladas devem ser o
suficientemente pequenas para penetrar e serem mantidas na zona mais profunda dos
pulmões (alvéolos). Essas partículas com tamanhos de 1-3 µm podem ficar suspensas no ar por
longos períodos de tempo, dando-se a essa suspensão de partículas a designação de aerossol
(3). A referida infecção por esta bactéria pode revelar-se de duas formas: uma menos severa
designada por “Pontiac Fever”, e uma manifestação clínica grave designada por Doença do
Legionário. A doença do legionário, em meio hospitalar, normalmente surge em pacientes
com as seguintes condições: doença pulmonar crónica obstrutiva (DPCO), alcoolismo,
imunossupressão resultante de transplante ou tratamento com esteróides, tumor e doença
renal crónica. Para além dos pacientes, também os prestadores de cuidados de saúde em
determinadas condições de predisposição podem apresentar risco de contrair a doença (1, 4).
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De entre as várias soluções antimicrobianas usadas nos sistemas de filtração de ar, os filtros
HEPA são actualmente os filtros comerciais mais usados para a captura destes
microorganismos presentes nos sistemas de ventilação, filtração e ar condicionado (5). Vários
estudos têm demonstrado que estes sistemas reduzem efectivamente a concentração de
partículas inertes no ar. Os procedimentos operacionais para equipamentos e instalações são
considerados como importantes fontes de contaminação antimicrobiana e de difusão. Para os
sistemas HVAC, o principal problema é a entrada de microorganismos no sistema, a partir do
exterior do edifício (6). As condições ambientais na canalização permitem que esses
organismos sobrevivam e se multipliquem. Quando operado, o ar contaminado pode ser
descarregado do sistema e distribuído por todo o edifício. Assim, a contaminação dos sistemas
de ar e limpeza de filtros em sistemas de climatização tem sido associada a surtos de doença
febril de curta duração e pneumonia por hipersensibilidade. Antes de instituir um tratamento
químico específico anti-Legionella, o CDC (Centers for Disease Control) recomenda a
determinação do grau de exposição ao microorganismo patogénico. Existe ainda a
preocupação com os riscos potenciais de exposição aos aerossóis associados ao tratamento
químico contínuo dos filtros. Esta preocupação está relacionada com a toxicidade dos
desinfectantes e dos produtos formados a partir da sua reacção com os materiais orgânicos
presentes na água (2).
Os compostos antimicrobianos a serem aplicados aos materiais têxteis devem ser eficientes no
que diz respeito à sua actividade antimicrobiana em baixas concentrações, com um amplo
espectro de actividade antimicrobiana e no que respeita a actuar selectivamente em
microorganismos indesejáveis. Estes devem ainda cumprir os requisitos exigidos pelas
entidades reguladoras, de forma a serem inofensivos para o produtor e consumidor, e
apresentarem um reduzido impacto ambiental. Tem de ser fáceis de aplicar, compatíveis com
outros processos químicos envolvidos no tratamento têxtil, de baixo custo e não afectar as
propriedades das fibras e, naturalmente, serem resistentes às condições atmosféricas (7). Um
tratamento antimicrobiano para produtos têxteis tem de cumprir os seguintes objectivos: i)
evitar a infecção por microorganismos patogénicos; ii) controlar a propagação de
micoorganismos; e iii) parar o metabolismo em microorganismos com o intuito de reduzir a
formação de odores e de proteger os produtos têxteis onde são aplicados (8).
A poluição do ar no interior de edifícios tem impactos na saúde humana tão ou mais graves do
que a poluição do ar ambiente exterior, e também devido à grande variedade de fontes no
interior que tem muitas vezes concentrações superiores às encontradas no ar ambiente, sendo
este um reconhecido como um importante factor de risco para a saúde humana (9, 10, 11).
Vários factores afectam a qualidade do ar interior, dos quais se destacam a ventilação,
ocupação humana, produtos de limpeza, existência de materiais e equipamentos poluentes,
resultando na presença de aerossóis e bioaerrossois , quando, presentes componentes
biológicos, óxidos de azoto (NOx), ozono (O3), monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono
(CO2), formaldeído (CH2O), compostos orgânicos voláteis (COV), radão e microorganismos. A
exposição a contaminantes microbianos (bactérias e fungos) é clinicamente associada a
sintomas respiratórios, alergias, asma e reacções imunológicas (12). Os bioaerossois
combinados com os poluentes químicos e com deficiências nos sistemas de ventilação, em
condições específicas de humidade relativa e temperatura, podem induzir a síndrome dos
edifícios doentes nos seus ocupantes. Torna-se por isso fundamental a monitorização
simultânea dos poluentes biológicos, químicos e dos parâmetros meteorológicos, de modo a
caracterizar eficientemente a qualidade do ar no interior (13).

Metodologia

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING UBI2011 - 28-30 Nov 2011 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

O recurso à nanotecnologia permite a projecção, fabricação e aplicação de nanomateriais e
nanoestruturas. Um dos factores vantajosos da aplicação da nanotecnologia têxtil no
processamento de fibras têxteis diz respeito ao maior número de possíveis interacções entre
os diversos materiais, quando comparadas com as fibras processadas a uma macroescala,
dado que é possível produzir fibras com uma área de superfície elevada, aumentando assim o
contacto entra as mesmas e o que as rodeia. Poder-se-á afirmar que a nanotecnologia
permite projectar e criar novos materiais com propriedades físicas melhoradas (14, 15). A
electrofiação permite obter fibras com tamanhos entre 0 e 200 nm. É um método em que se
utiliza um campo eléctrico para obter nanofibras a partir de uma solução polimérica, à qual é
aplicada uma tensão que faz com que um jacto da solução seja atraído para o painel colector.
Ao evaporar, o jacto forma fibras de polímero muito finas, que podem ser reunidas para
formar um véu de fibras (16). Os não-tecidos obtidos a partir de nano-fibras são uma grande
vantagem em relação às microfibras usadas nos sistemas de filtração convencionais devido à
sua baixa força de atrito, à menor queda de pressão, à maior permeabilidade e à maior
captura de partículas (17). Consequentemente, a eficiência da filtração e o tempo de vida do
filtro também é maior. Efectivamente os materiais têxteis, principalmente os não-tecidos são
usados numa grande variedade de sistemas de filtração, devido à sua natureza da sua
estrutura e à sua considerável espessura, permitindo quer a pureza do material filtrado, quer
a recuperação de partículas sólidas. Estes também não limitam em grande média o fluxo do
fluido, retendo eficientemente as partículas retidas (18, 19).

Discussão
A norma ISO 20743:2007 “Determination of antibacterial activity of antibacterial finished
products” é uma actualização da ISO 20645:2004, englobando diversas variáveis, sendo um
método de teste quantitativo para determinar a actividade antibacteriana em produtos
têxteis finais, incluindo não-tecidos. É aplicável a todos os produtos têxteis,
independentemente do tipo de agente antibacteriano usado (orgânicos, inorgânicos, naturais
ou sintéticos), ou do método de aplicação (built-in, pós-tratamento ou enxertia). Com base
na sua aplicação e o ambiente em que o produto têxtil irá ser utilizado, pode-se escolher o
mais adequado dos seguintes métodos de determinação da actividade antibacteriana: i)
método de absorção que é um método de avaliação em que a suspensão bacteriana é
inoculada directamente em amostras; ii) método de transferência, que consiste no método de
avaliação em que as bactérias são colocadas numa placa de ágar e são transferidas
posteriormente para amostras; ou iii) método de impressão, que se baseia num método de
avaliação em que as bactérias são colocadas num filtro e impressas em amostras.
A qualidade e os parâmetros meteorológicos serão analisados a fim de avaliar a sua influência
e não apenas o comportamento do filtro a desenvolver, mas também o comportamento de
poluentes biológicos, e para realizar um controlo da eficácia do filtro em relação à remoção
da Legionella, especificamente a Legionella pneumophila.
As medições incluem a avaliação dos seguintes poluentes: CO, CO2, partículas com diâmetros
inferiores a 10 mm e de 2,5 mm (PM10 e PM2,5), NO2, O3, VOCs, CH2O, fungos e bactérias,
especialmente a Legionella pneumophila. Os métodos de medição a usar serão métodos de
referência, em conformidade com o Decreto-Lei Português 79/2006 de 04 de Abril de 2006 e
com as directrizes da ASRAE (American Society of Heating, Refrigeration and Air-Conditioning
Engineers). Além disso, a temperatura e a humidade relativa ao ar também serão avaliadas.

Conclusão
O presente trabalho ainda se encontra numa fase inicial, embora se prevejam elevadas
expectativas na produção deste nano-filtro têxtil bioactivo a aplicar em sistemas de
ventilação, que permitirá inibir, atenuar/ controlar o crescimento de agentes microbianos por
acção bactericida ou bacteriostática. Assim, serão tidos em conta um vasto número de
factores de extrema relevância no desenvolvimento de um filtro com potencialidades
inovadoras no controlo da referida bactéria, tais como a utilização de biomateriais produzidos
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à nanoescala, a sua elevada actividade antimicrobiana e uma relação desempenho/ custo em
relação aos praticados no mercado dos sistemas de filtração de ar. O nanofiltro têxtil
bioactivo procura encontrar uma solução de um problema de saúde que afecta as pessoas que
se encontram fragilizadas na maioria das grandes unidades hospitalares, podendo também ser
estendido a outros campos de aplicação.
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Textil – CT 24
Resumen
Se han termofijado multifilamentos de polilactida (PLA) texturados industrialmente a 70, 110 y 150 º C durante 2 y 5
minutos, habiendo sido estirados previamente al 20% la mitad de ellos. Se han efectuado ensayos de tracción a la
rotura y también de elasticidad. Se determinan las relaciones que existen entre los parámetros de texturado y de
termofijado con la tenacidad y la deformación de rotura, el módulo inicial, y con los parámetros de elasticidad y de
plasticidad de los filamentos (recuperación elástica inmediata, diferida, y deformación permanente). Se cuantifica el
efecto de la temperatura de termofijado y del estirado proporcionado en esta etapa. Se establecen relaciones con
valores de cristalinidad y estabilidad térmica de la zona amorfa con el módulo inicial.
Key Words: polilactida, filamentos, texturado, termofijado, tenacidad, deformación de rotura, módulo inicial,
recuperación elástica inmediata, recuperación elástica diferida, deformación permanente, cristalinidad.

Introducción
La creciente demanda en el consumo de recursos renovables ha impulsado la utilización de
fibras obtenidas a partir de productos derivados de la naturaleza. En referencia al poliéster
(PET), los multifilamentos de polilactida (PLA) parecen ser la mejor opción para reemplazar a
éstos. Aunque los productores de PLA hablan de un producto totalmente desarrollado, los
datos experimentales obtenidos a partir de ensayos industriales muestran algunas limitaciones
en el fenómeno de relajación térmica (1), la estabilidad dimensional (2), las transiciones
térmicas (3), las características mecánicas (4) y la relajación de tensiones (5).
Durante la fabricación textil los filamentos se someten a tensiones repetidas, por lo tanto, es
interesante evaluar la evolución de la tensión, la deformación y la elasticidad de los
filamentos después de las deformaciones cíclicas. Conocer las relaciones recíprocas entre la
elasticidad y el proceso de fabricación es esencial para dilucidar el comportamiento de estos
filamentos en la industria textil (6). La estabilidad dimensional es uno de los aspectos más
importantes a considerar desde el punto de vista de las aplicaciones técnicas y de confección,
aunque el efecto positivo de esta propiedad en algunos procesos de acabado puede llegar a
ser perjudicial para otras cualidades (7). Una fibra elástica recupera rápidamente su posición
inicial. Dependiendo de la estructura interna, la elasticidad puede mejorar después de una
primera deformación que induciría una estructura más compacta y elástica. El texturado que
proporciona a los filamentos contínuos un tacto similar al de los hilos convencionales de fibras
discontínuas, afecta a la estructura fina de los filamentos: 1) cuanto mayor es la relación de
estirado, mayor es la orientación de las macromoléculas y los cristales formados durante el
texturado son de mayor tamaño, 2) cuanto mayor es la temperatura, mayor es la
cristalinidad, el tamaño y la perfección de los cristales y mayor la densidad de
empaquetamiento macromolecular en los filamentos (8). En consecuencia, la intensidad del
texturado se incrementa con el aumento de la relación de estirado previo y la temperatura.
Después del texturado, se ha observado que es necesaria una operación de termofijado para
otorgar a los filamentos las características de estabilidad dimensional necesarias para el
procesado del textil. Por ello, en este trabajo se aplicarán operaciones que permitan simular
el termofijado en condiciones industriales. Entre los objetivos que se considerarán se
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encuentran los siguientes: 1) estudiar la influencia del texturado y tratamientos posteriores
sobre las propiedades mecánicas y la elasticidad de los multifilamentos PLA, 2) estudiar su
efecto en las transiciones térmicas determinadas por calorimetría diferencial de barrido DSC y
análisis termomecánico TMA, y 3) relacionar propiedades mecánicas y de elasticidad con la
cristalinidad y energía de enlace de la zona amorfa obtenidas por DSC y TMA.

Objetivo principal
El objetivo principal de este trabajo es estudiar el efecto de las variables temperatura,
tiempo y estirado de termofijado, sobre las propiedades mecánicas y la elasticidad de los
filamentos texturados de PLA. También se estudian las relaciones entre las propiedades
mecánicas y los parámetros de cristalinidad y estabilidad térmica después de la transición
vítrea determinadas mediante técnicas de análisis térmico.

Materiales
Se parte de un multifilamento de PLA 167 dtex/68 texturado y termofijado en condiciones
diferentes dando como resultado una muestra de 108 filamentos diferentes. Condiciones de
texturado: Temperatura 135, 150 y 165ºC. Estirado previo (%): 30, 35 y 40. Condiciones de
Termofijado: fibras no estiradas y estiradas un 20%. Temperatura de termofijado: 70ºC, 110ºC
y 150ºC. Tiempo de termofijado: 2 y 5 minutos.

Figura 1 – Esquema de los procesos realizados sobre las fibras

Métodos
Propiedades mecánicas: los ensayos de tracción se han efectuado sobre probetas de 100 mm
acondicionadas en atmósfera estándar durante 48h. Ensayo de tracción a 60%/min según
norma ASTM D2101 Standard. Sobre la curva tracción/deformación (figura 2 izq.) se
determina tenacidad [cN/tex] y deformación [%] de rotura, y módulo inicial [cN/tex] (10).
Elasticidad: Las características de elasticidad se han determinado según norma ASTM D177479 Standard con ligeras modificaciones (10). Probetas de 100 mm se sometieron a un ensayo
de deformación cíclica hasta el 20% a 60%/min según la evolución indicada en la figura 2 der.
Se aplicó una tensión previa de 2,4 mN/tex (ASTM D2256 Standard). Después del primer ciclo
de deformación, permanecieron en reposo durante 3 min. Después del segundo ciclo
efectuado en iguales condiciones se calcularon los siguientes resultados en % (fig. 2 derecha):
–
–
–

Recuperación Elástica Inmediata:
Recuperación Elástica Diferida:
Deformación Permanente:

IER = 100×AB/AD
DER = 100×BC/AD
PD = 100×CD/AD

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING UBI2011 - 28-30 Nov 2011 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

Figura 2: Ensayo de tracción/deformación de los filamentos PLA de acuerdo con la norma ASTM D 2101 Standard
(izquierda). Ensayo de deformación cíclica hasta el 20% que permite calcular la recuperación elástica inmediata IER,
la deformación elástica diferida DER y la deformación permanente PD de acuerdo con la norma ASTM D 1774-79
Standard (derecha).

Parámetros de análisis térmico: La cristalinidad relativa X (%) se ha determinado por
calorimetría diferencial de barrido utilizando el procedimiento descrito en la referencia (9).
La figura 3 (izquierda) presenta una curva típica de DSC en la que se pueden determinar la
entalpía de fusión (ΔHm) y la entalpía de cristalización fría (ΔHcc) de las cuales se determina
la cristalinidad original del filamento teniendo en cuenta que la entalpía de fusión de un
cristal puro de PLA es de 93,7 J/g. El análisis termomecánico permite determinar la energía
de enlace entre las macromoléculas de la zona amorfa. Se estima con la temperatura a la
cual el módulo de almacenamiento proporcionado por análisis termomecánico es mínimo,
después de superar la transición vítrea y la relajación asociada a ésta. La figura 3 (derecha)
presenta la evolución del módulo de almacenamiento con la temperatura proporcionado por
el TMA. TEmin (ºC) es la temperatura a la cual el módulo de almacenamiento es mínimo (9).

Figura 3 – Curva DSC de una fibra de PLA donde se observan las entalpías de relajación, cristalización fría y fusión
(izquierda). Evolución del módulo de almacenamiento de un filamento de PLA determinado por análisis
termomecánico donde se observa el punto en que éste alcanza su mínimo después de superar la zona de transición
vítrea y relajación (derecha)
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De la curva DSC y TMA se han determinado los parámetros de estructura fina que se presentan
en la tabla 1.
Tabla 1 – Parámetros de estructura fina de los filamentos de PLA obtenidos a partir de DSC y TMA
Parámetro
X / % = (ΔHm – ΔHcc)/0.937
TEmin / ºC

Definición
Cristalinidad estimada con DSC
Temperatura a la cual el módulo de almacenamiento es mínimo

Resultados y discusión
En aras a la brevedad, no se presentan los resultados experimentales que se han obtenido en
los 108 filamentos ensayados y que se han analizado mediante análisis factorial y de
regresión. Se discuten los resultados obtenidos para cada parámetro.
Tenacidad de rotura
Los factores que más influyen en este parámetro son la orientación del filamento texturado
(estirado de texturado) y la temperatura y el estirado de termofijado. La figura 4 presenta las
interacciones entre estirado y temperatura de termofijado. Para los filamentos estirados los
valores máximos de tenacidad se obtienen en los termofijados a temperatura de 150ºC,
mientras que en los no estirados los valores máximos de tenacidad se obtienen a termofijados
de 110ºC. En relación a la interacción existente entre estirado de termofijado y de texturado,
la tenacidad máxima se consigue en filamentos con estirado mínimo de texturado y estirado
de termofijado, mientras que la combinación de estirados máximos en las dos etapas afectan
a la tenacidad.

Figura 4 – Efecto de la temperatura y el estirado de termofijado, y del estirado de texturado en la tenacidad a la
rotura de los filamentos de PLA

Deformación de rotura
La figura 5 presenta el efecto del tiempo de termofijado y del estirado previo al texturado
sobre este parámetro. El tiempo de termofijado aumenta la deformación de rotura, mientras
que la orientación disminuye este parámetro. En la figura 6 se aprecia la interacción entre
estirado y temperatura de termofijado. El efecto de la temperatura de termofijado es
superior en los filamentos estirados, si bien los valores más elevados de deformación se
obtienen sobre los filamentos no estirados.
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Figura 5 – Influencia del tiempo de termofijado y del estirado previo de texturado en la deformación de rotura

Figura 6 – Interacción entre la temperatura y el estirado de termofijado sobre la deformación de rotura

Módulo inicial
El módulo inicial se calcula a partir de las tensiones inducidas en el material en los primeros
estadios de deformación, cuando la estructura del mismo conserva toda su integridad y se
comporta como un material elástico ideal. La figura 7 presenta la evolución de este
parámetro en función de las variables de texturado. Para filamentos con baja orientación la
temperatura de texturado aumenta el módulo inicial, lo cual significaría, además de un cierto
incremento de cristalinidad, la formación de enlaces secundarios más estables en la zona
amorfa de la polilactida. A estirados elevados (mayor orientación en las macromoléculas), la
temperatura de texturado tendría un efecto contrario, debido a la menor movilidad de las
macromoléculas que disminuiría la posibilidad de formación de enlaces secundarios más
estables entre las mismas. Los valores más elevados de módulo inicial se obtienen en
filamentos poco orientados y texturados a la temperatura más elevada.
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Figura 7 – Influencia de las variables de texturado (estirado previo y temperatura) sobre el módulo inicial

Características de elasticidad y plasticidad
La recuperación elástica inmediata depende básicamente de las variables de termofijado,
como se observa en la figura 8. El estirado de termofijado favorece la elasticidad de los
filamentos de polilactida, mientras que la temperatura de termofijado favorece la
estabilización de los mismos por aumento de su cristalinidad.

Figura 8 – Influencia de las variables de termofijado (estirado y temperatura) en la recuperación elástica inmediata

La recuperación elástica diferida también depende de las variables de termofijado, si bien su
influencia presenta una clara interacción. Los filamentos no estirados tendrían la menor
recuperación elástica a una temperatura de termofijado de 110 ºC, mientras que en los
valores extremos la recuperación sería más elevada. Para los filamentos estirados, la
recuperación elástica diferida más elevada se produciría en aquellos que están texturados a
70 ºC. Este efecto podría explicarse por la menor cristalinidad que presentarían estos
filamentos en relación a los texturados a 110 y 150 ºC (figura 9).
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Figura 9 – Efecto del estirado y de la temperatura de texturado sobre la recuperación elástica diferida

La deformación permanente (figura 10) está lógicamente afectada por las mismas variables de
termofijado que influyen en los parámetros elásticos (REI, RED). Los filamentos no estirados
presentan mayor plasticidad que los estirados, y el efecto de la temperatura de termofijado
sobre la plasticidad es mayor en los filamentos estirados. En este caso aparece el efecto de la
orientación inicial de los filamentos proporcionada en la operación de texturado. Para los
filamentos poco orientados en el texturado, el estirado de termofijado disminuye la
plasticidad de los filamentos, mientras que en los filamentos más orientados en el texturado,
un estirado adicional en el termofijado aumentaría su plasticidad. Los filamentos con menor
plasticidad serían los termofijados a una temperatura de 70 ºC con estirado en esta etapa.

Figura 10 – Influencia del estirado de texturado y de la temperatura y estirado de termofijado en la deformación
permanente de los filamentos de polilactida

Módulo inicial, cristalinidad y energía de enlace en la zona amorfa
De los análisis de regresión entre los parámetros de estructura fina determinados por análisis
térmico (9) y las propiedades mecánicas y de elasticidad, se ha observado que únicamente la
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING UBI2011 - 28-30 Nov 2011 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

cristalinidad inicial de los filamentos y la energía de enlace entre las macromoléculas de la
zona amorfa presentan una correlación significativa con el módulo inicial. La figura 11
presenta la relación existente entre cristalinidad y módulo inicial, que aumenta
significativamente con la cristalinidad. El termofijado favorece el incremento de cristalinidad
a expensas de la zona amorfa, lo cual explica que el módulo inicial sea mayor para los
filamentos con fijado térmico más intenso. La figura 12 presenta la relación que existe entre
la energía de enlace de las macromoléculas de la zona amorfa y el módulo inicial. El
coeficiente de correlación es más elevado que el conseguido con la cristalinidad, y por
consiguiente, el error estándar de la estimación es menor. Se aprecia que la influencia del
termofijado afecta tanto a la cristalinidad como a la energía de enlace de la zona amorfa.

Figura 11 – Relación existente entre cristalinidad y módulo inicial de filamentos de polilactida

Figura 12 – Relación existente entre la energía de enlace de las macromoléculas de la zona amorfa y el módulo inicial
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Conclusiones
De los ensayos de termofijado de filamentos de polilactida texturados, se pueden obtener las
siguientes conclusiones:
1) Las variables de termofijado, en particular la temperatura y el estirado de
termofijado, tienen una gran influencia en la tenacidad y en la deformación de rotura
de los filamentos.
2) Un estirado excesivo es perjudicial para la tenacidad de rotura de los filamentos. Los
mejores resultados se obtienen sobre filamentos poco estirados en el texturado, y que
se han estirado un 20% durante el termofijado. Las tenacidades más elevadas se
consiguen sobre filamentos estirados y termofijados a la temperatura más elevada.
3) La deformación de rotura depende en gran manera de la orientación de los
filamentos. A mayor estirado de texturado, menor deformación; y el estirado durante
el termofijado también presenta una menor deformación. La temperatura y el tiempo
de termofijado favorecen la deformación.
4) El módulo inicial viene afectado por las variables de texturado. A mayor orientación,
menor módulo inicial. La temperatura de texturado favorece el módulo inicial en el
caso de filamentos poco orientados, contrariamente a lo que ocurre en los filamentos
con mayor orientación.
5) La elasticidad de los filamentos aumenta con el estirado de termofijado y disminuye
con la temperatura de termofijado. En la elasticidad diferida, la temperatura no
tiene una gran influencia sobre los filamentos no estirados.
6) La deformación permanente pone de manifiesto el efecto del estirado y la
temperatura de termofijado, si bien aparece también el efecto del estirado de
texturado, que presenta una interacción de signo con el estirado de termofijado.
7) Las operaciones de fijado térmico afectan tanto a la cristalinidad de los filamentos
como a la energía de enlace de la zona amorfa. Además, el fijado térmico hace
crecer la cristalinidad de los filamentos, a expensas de la zona amorfa. Existen
relaciones significativas entre la cristalinidad y la energía de enlace de la zona
amorfa, y el módulo inicial de los filamentos.
8) A partir de la cristalinidad y la energía de enlace de la zona amorfa, se puede
predecir el módulo inicial de los filamentos de PLA, y se dan las ecuaciones de
predicción con los errores estándar de la estimación de la respuesta. La mayor
precisión se obtiene cuando se utiliza la energía de enlace de la zona amorfa, a
través de la temperatura a la cual el módulo de almacenamiento es mínimo.
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Abstract
This work involves surface analysis by nuclear techniques, which are non-destructive, and computer simulation. The
energy analysis method for nuclear reaction analysis is used. Energy spectra are computer simulated and compared to
experimental data, giving target composition and concentration profile information. The simulations use, mainly,
target parameterization and published nuclear data. The method is successfully applied to determination of uniform
concentration profiles of 12C, along considerable depths, for a thick target, and for a very thin film. Uniform
concentration profiles of 16O are obtained from (d,p) and (d,α) reactions along large depths. Elastic scattering is used
in the context of a thin film of aluminium oxide. SEM is used as a useful imaging technique for checking surface
topography.
Key Words: Surface analysis; Nuclear reaction analysis; Elastic scattering; Computer simulation.

1. Introduction
Surface analysis of materials has been increasingly important. There is a broad range of
surface analysis techniques which are, generally, complementary and provide target
information for depths near the surface. Nuclear techniques, which are non-destructive,
provide for analysis over a few microns close to the surface giving absolute values of
concentrations of isotopes and elements. They have been applied in areas such as scientific,
technologic, industry, arts and medicine, using MeV ion beams [1-6]. Nuclear reactions permit
tracing of isotopes with high sensitivities. We use ion-ion reactions and the energy analysis
method. The corresponding energy spectra are computationally predicted, giving target
composition and concentration profile information [4-7]. Elastic scattering is a particular and
important case. A computer program has been developed in this context, mainly for flat
targets [4-6]. The non-flat target situation arises as an extension [8]. Applications of the
method are made to depth profiling of 12C and 16O using (d,p) and (d,p), (d,α) deuteron
induced reactions, respectively. Elastic scattering of (4He)+ ions is also used. Scanning
electron microscopy is used as a very useful imaging technique to check target surface
topography.
The rest of the paper is structured as follows: Chapter 2 presents the experimental details
i.e. the arrangement and samples. Computer simulation is mentioned in Chapter 3. Results
and discussion are presented in Chapter 4. Conclusions are drawn in Chapter 5.

2. Experimental arrangement and samples
The experimental arrangement has been given [6]. For an incident beam of accelerated ions,
and an ion-ion nuclear reaction experiment, ion detection from the sample at detection
angles of 135o and 165o used silicon surface barrier detectors, chosen as suitable for the
reaction and energy ranges involved. Spectral data, as counts per channel versus channel
number, were acquired through charge preamplifiers, amplifiers and analogue to digital
converters providing for pulse pile-up rejection, data interfaces and an on-line computer
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equipped with data acquisition software. Following energy calibration of the spectra, spectral
yields as counts per unit energy versus energy were obtained.
We used the following samples as targets for acquisition of charged particle spectra: a thick
flat silicon oxide target (S1); a thick, high purity, sample of pyrolitic graphite (S2) which was
made by cracking CH4 at 2200 ºC and depositing onto a graphite substrate; the target had a
flat surface, as verified by SEM; a thin flat self-supported aluminium oxide target (S3),
obtained by aluminium anodization at 200V in a 3% per volume aqueous solution of triammonium citrate, at 20 ºC, pH 6 and a current density of 5 mA cm-2; following anodization
of a flat, high purity Al foil, chemical methods were used to leave a 1 cm diameter selfsupported oxide window in the foil; the Al anodization procedure mentioned gave a nominal
thickness of 0.2740 µm.

3. Computer simulation
The main factors which influence energy spectra from nuclear reactions and elastic scattering
are: concentration profiles, differential cross section, kinematics of nuclear reactions,
stopping power, energy straggling, multiple scattering and detector resolution.
A computer program has been developed for simulation of energy spectra of charged particles
from nuclear reactions and, as a particular and important case, elastic scattering from targets
under ionic bombardment [4-6,8]. We developed a model which, in building the spectral
predictions, mainly takes into account: target parameters, such as composition and
concentration profiles; energy spread of the incident ion beam; geometric factors and target
rotation; stopping power; differential cross section; energy straggling; detector resolution. An
option permits calculation of effects from: small forward angle multiple scattering; incident
beam size and angular divergence; detector angular aperture. Gaussian straggling is
considered, based on Bohr theory [9]. Lindhard-Scharff theory [10] is the main option. A
predicted spectrum from the target is computed and visually compared with experimental
data. The chi-square is calculated, to give an indication of the goodness of fit. By varying
target parameters, for fitting simulated spectra to experimental data, target composition and
concentration profiles are determined.

4. Results and discussion
In fitting simulated energy spectra to data, published nuclear data were used, such as our
differential cross section data for the 12C(d,p0)13C reaction shown in Figure 1 [5]. For elastic
scattering, Rutherford differential cross sections were used.
Sample S1 was analysed through a 1.0 MeV deuteron beam, at normal incidence and 135º. The
choice of the bombarding energy was made to give insignificant yields of deuteron induced
reactions in 28Si. The spectrum from the reactions (d,p) in 12C, (d,α) and (d,p) in 16O is shown
in Figure 2. It can be seen that a good computed fit to data was obtained. A thin surface film
of 12C with uniform concentration and thickness X1=0.062 μm, and a uniform distribution of
16
O in the quartz were detected. The 16O thickness parameters X2 were 3.4 μm for (d,α0), 5.5
μm for (d,p0) and 5.2 μm for (d,p1).
Sample S2 was analysed through a 1.86 MeV deuteron beam, at a rotation angle of 30o and
165º. A very good computer fit was obtained, as shown in Figure 2. A uniform step
concentration profile of 12C was used with X1=15 μm, a considerable depth.
Sample S3 was analysed through a 2.0 MeV (4He)+ ion beam, at perpendicular incidence and
135º. A ratio of atomic densities of O and Al CO/CAl = 1.52+- 0.07 and thickness X1 = 0.2480 µm
were found. This gives an oxide thickness per volt of 12.4 Å/V, which is lower than expected.
A possible explanation for this would be that this 200V oxide film has undergone dissolution
during formation.
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Figure 1 – Comparison of our measured values of the differential cross-section for the 12C (d,p0) 13C reaction for
Ed=810-2073 keV at 165º and 135o with other published data [5].
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Figure 2 – Details of the computed fit for (d,p) and (d,α) reactions in target S1, Ed=1.0 MeV and 135 .

Figure 3 – Computed fit to 12C(d,p0)13C data from the pyrolitic graphite target, S2, at Ed=1.86 MeV and 165o.
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Figure 4 – Computed fit to data of elastic scattering of α particles in the self-supported target of aluminium oxide,
S3, for Eα=2.0 MeV and 135º.

5. Conclusions
This work has given very positive results in the context of surface analysis by nuclear
reactions, for depth profiling of 12C and 16O nuclei, and elastic scattering. The spectral
predictions, made by computer simulation for nuclear reactions and elastic scattering,
resulted in good descriptions of experimental spectra obtained for thick samples and
considerable depths close to the surface, and for a sample containing of a thin self-supported
film of aluminium oxide. Nuclear techniques have shown to be highly powerful and important
analytical tools in this context. SEM proved to be a useful imaging tool for checking surface
topography. The mentioned results would be very difficult to obtain by other techniques.
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CT9 - Energia
Resumo
Neste trabalho são realizados ensaios in-situ com o intuito de avaliar o desempenho térmico de paredes em edifícios
com recurso a um equipamento do tipo resposta de frequência. Foi realizado um ensaio em laboratório onde se
atesta a credibilidade do instrumento de medição. Verificados bons resultados no ensaio no laboratório, foi
efectuado um ensaio in-situ para uma parede da envolvente dum edifício onde são conhecidas as condutibilidades
térmicas, sendo assim possível calcular o coeficiente global de transmissão térmica e comparar com o valor medido.
Foi realizada uma comparação entre condições ideais (ensaio em laboratório) com o ensaio in-situ. Como resultado
do estudo realizado verificou-se que nas medições in-situ as temperaturas estão constantemente a variar, embora
não sendo fácil estimar um valor, este comparado com o calculado tem uma boa aproximação.
Palavras chave: Energia, Certificação Energética, Edifícios, Coeficiente de Transmissão Térmica, Paredes, medição
in-situ

Introdução
No final da primeira década do século XXI, atravessamos um problema energético complexo.
O consumo de energia primária em Portugal tem vindo a crescer consideravelmente nos
últimos anos.
Na União Europeia, o consumo de energia final, de 1998 até 2008 teve um aumento de cerca
de 4,7%, tendo aumentado de 1 116 Mtep (milhões de toneladas equivalente de petróleo) para
1 169 Mtep. Em Portugal, o consumo de energia final atingiu as 18,29 Mtep no ano de 2008,
registando assim um aumento de 13,25% em relação ao consumo do ano de 1998 (1).
Comparando o consumo de energia por sectores verificou-se, em 2008, que o conjunto dos
edifícios domésticos e de serviços é responsável pelo consumo de cerca de 37,2% do total de
energia final na União Europeia, correspondendo a 435 Mtep.
A nível nacional, estes sectores, tal como na União Europeia, representam uma grande
percentagem do consumo total de energia final, valendo cerca de 27,7%, equivalendo a 5,07
Mtep em 2008 (1).
Portugal é um país com escassos recursos energéticos endógenos, nomeadamente, aqueles
que asseguram a generalidade das necessidades energéticas da maioria dos países
desenvolvidos (como o petróleo, o carvão e o gás). Esta escassez conduz a uma elevada
dependência energética do exterior (81,2% em 2009), nomeadamente das importações de
fontes primárias de origem fóssil (2).
Para além do problema da dependência que Portugal tem do exterior resultante da excessiva
utilização destes combustíveis, as questões de ordem ambiental têm sido objecto de grande
cuidado a nível internacional, por se reflectirem em alterações climáticas e consequentes
problemas ambientais. Com o intuito de inverter esta situação foi elaborado o protocolo de
Quioto que limita as emissões para a atmosfera de CO 2 e outros gases responsáveis pelo
aumento do efeito de estufa (GEE) e que contribuem para o aquecimento global. Cada estado
signatário do protocolo obrigou-se a tomar as medidas necessárias para limitar a produção de
GEE no seu território.
Empenhado na redução da dependência energética externa, no aumento da eficiência
energética e na redução das emissões de CO2, o Governo Português definiu as grandes linhas
estratégicas para o sector da energia. A nova Estratégia Nacional para a Energia (ENE 2020)
tem como meta a incorporação em 20% de energias renováveis no consumo bruto de
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electricidade até 2020, um mínimo vinculativo de 10% de incorporação de energias renováveis
nos transportes e ainda uma redução de 20% do consumo de energia primária em 2020 (3).
Com o crescimento dos consumos verificados, de cerca de 4% e 7% ao ano, respectivamente
nos edifícios residenciais e nos de serviços, é fundamental promover que os novos edifícios
sejam menos consumidores, e que os existentes com pior desempenho possam ser forçados ou
incentivados a melhorar (4).
Para dar cumprimento à redução de consumo de energia nos Edifícios residenciais e de
serviços, aumentando a eficiência energética e ajudando assim à redução das emissões de
CO2, foi elaborada uma directiva com o objectivo de promover a melhoria do desempenho
energético dos edifícios na Comunidade Europeia, tendo em conta as condições climáticas
externas e as condições locais, bem como as exigências em matéria de clima interior e a
rentabilidade económica. Esta directiva estabelece requisitos em matéria de enquadramento
geral para uma metodologia de cálculo de desempenho energético dos edifícios, exigindo
ainda a aplicação de requisitos mínimos para o desempenho energético de novos edifícios e
grandes edifícios existentes que sejam sujeitos a importantes obras de renovação, assim como
a obrigação de certificação energética dos edifícios e a uma inspecção regular dos sistemas
de climatização (5).
Com a entrada em vigor em Portugal da nova regulamentação referente ao comportamento
térmico dos edifícios, nomeadamente o Decreto-lei nº80/2006 - Regulamento das
Características de Comportamento Térmico dos Edifícios (RCCTE), a caracterização do
comportamento térmico destes faz-se através da quantificação de um certo número de
índices e de parâmetros. Entre estes estão as necessidades nominais anuais de energia útil
para aquecimento e as necessidades nominais anuais de energia útil para arrefecimento, as
necessidades nominais anuais de energia para produção de águas quentes sanitárias, bem
como as necessidades globais de energia primária.
Entre outros parâmetros complementares a quantificar sob condições específicas estão os
coeficientes de transmissão térmica superficiais e lineares dos elementos da envolvente e a
classe de inércia térmica do edifício (6).
A certificação energética de edifícios existentes aplica-se a edifícios em que a data de
entrada do pedido de licenciamento ou autorização de construção da edificação na entidade
licenciadora é anterior à entrada em vigor do Sistema de Certificação Energética e Qualidade
do Ar Interior de Edifícios (SCE) (1 de Julho de 2007 para edifícios com mais de 1.000 m² e 1
de Julho de 2008 para edifícios com menos de 1.000 m²). A partir de 1 de Janeiro de 2009
passaram a ser abrangidos pelo Sistema Nacional de Certificação Energética e da Qualidade
do Ar todos os edifícios existentes que se pretendam transaccionar (7).
Embora a certificação energética de edificios existentes já seja uma prática corrente, esta
baseia-se na inspecção visual, que no caso do cálculo dos coeficientes de transmissão térmica
em paredes não se apresenta como um bom método. Nestes casos importa justificar e
verificar cientificamente o comportamento térmico destes edifícios, ou seja, há necessidade
de se realizarem ensaios in-situ, não destrutivos, para melhor se poder avaliar o
comportamento térmico do edifício já construído. É com este intuito que se apresentam neste
artigo resultados experimentais resultantes de medições in-situ do tipo “resposta de
frequência” (frequency response method) relativos ao comportamento térmico de paredes.
Este método segundo C. Peng, Z. Wu (8) é o mais aconselhado para este fim, visto ser simples
e de fácil aplicação, tendo a grande vantagem de não necessitar de estimar o fluxo de calor
que atravessa a parede. Em todos os métodos testados por C. Peng, Z. Wu (8) o valor obtido
através das medições é relativamente menor que o teórico, sendo necessário nos outros
métodos testados para além deste, estimar o fluxo de calor que atravessa a parede.

Coeficiente Global de transmissão térmica
O coeficiente de transmissão térmica de um elemento construtivo pode ser calculado ou pode
ser medido. O conhecimento dos valores das condutibilidades térmicas, permite o cálculo da
resistência térmica dos elementos construtivos. Através do valor calculado da resistência
térmica Rt, de determinado elemento construtivo, calcula-se o coeficiente de transmissão
térmica, valor de U.
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O cálculo da resistência térmica total de determinado elemento construtivo, é efectuado da
seguinte forma segundo a norma EN ISO 6946:

Em que:
- Resistência térmica total do elemento construtivo
- Resistência térmica superficial interior
- Resistência térmica da camada i do elemento construtivo
- Resistência térmica superficial exterior
Os valores de ,
e
também podem ser retirados do ITE 50 do LNEC.
O valor de U resulta assim:

De acordo com o Decreto-Lei n.º 80/2006, o cálculo do coeficiente de transmissão térmica é
realizado com recurso às tabelas do ITE50, do LNEC ou através da fórmula apresentada em
cima (6).
O cálculo do valor U obriga a que sejam conhecidas as características da parede, a espessura,
os materiais utilizados e a condutividade de cada material. Na maioria dos casos de Edificios
já existentes, estes dados não são conhecidos e a única solução para se conhecerem seria
destruir a parede.
Para estes casos existe outro método de cálculo descrito na norma DIN 4108. É com base no
cálculo descrito nesta norma que o instrumento de medição utilizado nos ensaios realizados
calcula o valor U.
Sabendo que:

Com uma simples transformação temos que:

Sabendo que para uma determinada parede constituída por diferentes elementos de
diferentes condutividades térmicas o fluxo de calor que a atravessa é:

Esse fluxo de calor pode ser determinado pela consideração em separado de cada elemento
da parede. Uma vez que o fluxo de calor é constante ao longo da parede, segue-se que:

A taxa de transferência de calor no elemento interior onde existe convecção (9), é:

Sabendo que:
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Substituindo (5) e (6) em (2) temos que:

Reorganizando fica:

O valor de
é calculado com base na fórmula (6) e nos valores tabelados no Quadro VI.1 do
ANEXO VII do Decreto-Lei nº 80/2006 de 4 de Abril (RCCTE), onde para o sentido do fluxo de
calor horizontal,
.
Aplicando a fórmula (6), temos que:

Procedimento Experimental
Para elaboração do estudo foi utilizado um aparelho multifunções referenciado para a
medição de coeficiente global de transmissão térmica testo 435–2, juntamente com Sensor
da temperatura para determinação do valor U (sistema de triplo sensor para apurar as
temperaturas interior e da parede) e termo higrómetro (sistema sem fios para avaliar a
temperatura exterior), apresentados na figura 1.

Figura 1- Equipamento de medição Testo 435-2 e sensores
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Foram tidos em conta alguns procedimentos de acordo com as especificações do
equipamento na instalação do mesmo:
Segundo o fabricante para obter medições correctas devem seguir-se os seguintes requisitos:
 Uma diferença significativa entre temperaturas interior e exterior (ideal: >15ºC)
 Condições estáveis (p. ex. sem sol que aqueça o muro exterior)
 O coeficiente alfa de transferência de calor deve estar correctamente ajustado no
instrumento (recomendado: ajuste de fabrica 7.69; adequado para a maioria dos
casos)
 Não tocar nos cabos/conectores da sonda de temperatura durante a medição (A
temperatura interior é determinada através de um sensor no conector da sonda)
 Durante a medição, colocar o instrumento num lugar longe de fontes de frio ou calor
(não colocar no parapeito da janela ou segurar com a mão), a uma distância do muro
de 30 cm mínimo, e na medida do possível à mesma altura que os três cabos da sonda
de temperatura.
Na instalação do aparelho, embora o fabricante aconselhe a prática segundo os requisitos
supra citados, estes nem sempre se verificam. Como por exemplo o caso da diferença de
temperatura que em medição in-situ, nem sempre têm a diferença superior a 15ºC. Deixando
este factor para uma avaliação posterior à medição, adoptou-se um procedimento para a
instalação do equipamento por forma a garantir que este cumpre os restantes requisitos
aconselhados.
O instrumento de medição foi programado para fazer medições com intervalos de 15 min
durante um periodo de tempo de 20h e aplicado como mostrado na figura 2.

Figura 2 – Rpresentação da montagem do equipamento

Apresentação dos Resultados e Discussão
Para o estudo pretendido, foram elaborados dois ensaios, o ensaio 1 em laboratório com o
intuito de testar a credibilidade do instrumento e o ensaio 2 in-situ numa parede da
envolvente externa do edifício do departamento de engenharia civil da UBI. Os esquemas das
soluções construtivas das paredes dos dois ensaios realizados são apresentados na figura 3.
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Legenda:
1 – MDF Hidrofegu
2 – Wallmate IB
3 – Isolante EPS
4 – Tijolo furado 30x20x11
5 – Caixa-de-ar
6 – Tijolo furado 30x20x20
7 - Estuque

Figura 3 - Esquema de representação das soluções construtivas das paredes testadas.

(à esquerda para o ensaio 1 e à direita para o ensaio 2)

Foi calculado o valor teórico para as soluções apresentadas na figura 3 segundo a norma supra
citada EN ISO 6946, para o cálculo com o conhecimento das resistências térmicas, de onde se
obtiveram os valores de U apresentados na tabela 1 para cada uma das soluções estudadas
respectivamente.
Tabela 1- Valores de U calculados
Valor U
Ensaio 1
0,19 W/m2ºC
Ensaio 2
0,47 W/m2ºC

Para melhor visualizar os valores resultantes das medições foram calculadas as médias para os
valores medidos no intervalo representado no gráfico e são apresentadas na tabela
correspondente para cada gráfico.
Com o objectivo de obter um valor de U aproximado, foi seleccionada no gráfico uma região
onde os valores das temperaturas se encontram estáveis e foram representados num novo
gráfico com as respectivas médias para os intervalos seleccionados.
A medição realizada no laboratório iniciou-se às 16:23:47 do dia 12-01-2011 e terminou às
12:23:47 do dia 13-01-2011.
Do ensaio 1 efectuado no laboratório resulta uma série de valores que se apresentam no
gráfico 1.
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Gráfico 1 – Ensaio 1 - Medição em Laboratório
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Tabela 2 - Valores médios no intervalo do gráfico 1
U [W/m2ºC]
Tw [ºC]
Ti [ºC]
Te [ºC]
0,272
35,311
35,868
17,549

Nesta medição pode-se verificar que os valores das temperaturas levam algum tempo a
estabilizar e depois de estabilizar, as temperaturas mantêm-se num patamar constante
durante o restante tempo de medição até um ligeiro aumento com o aquecimento do
laboratório. Para uma estimativa mais rigorosa seleccionou-se o intervalo entre a medição 25
e 60 que está representada no gráfico 2 de onde se tira o valor médio de U que é 0,232
W/m2ºC.
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Gráfico 2 – Ensaio 1 - Medição em Laboratório (intervalo de medição 25 a 60)

Tabela 3 - Valores médios no intervalo do gráfico 2
U [W/m2ºC]
Tw [ºC]
Ti [ºC]
Te [ºC]
0,232
35,364
35,939
17,119

O segundo ensaio, realizado in-situ no secretariado do departamento de Engenharia Civil
iniciou-se às 15:35:35 do dia 01-02-2011 e terminou às 11:35:35 do dia 02-02-2011.
Os resultados desta medição são apresentados nos gráficos 3 e 4.
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Gráfico 3 – Ensaio 2 - Medição in-situ Secretariado do Departamento de Engenharia Civil - UBI

Tabela 4 - Valores médios no intervalo do gráfico 3
U [W/m2ºC]
Tw [ºC]
Ti [ºC]
Te [ºC]
0,600
18,072
19,201
4,102

No gráfico 3 pode-se verificar que as temperaturas estão menos estáveis que no caso anterior,
devido ao facto de ser um caso real.
Para este caso seleccionou-se o intervalo de medições de 30 a 60, onde se verifica que o valor
U se mantém estável, com pequenas variações e representou-se num novo gráfico.
Deste intervalo, representado no gráfico 4 podemos obter o valor U médio.
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Gráfico 4 – Ensaio 2 - Medição in-situ Edifício das Engenharias (intervalo de medição 30 a 60)

Tabela 5 - Valores médios no intervalo do gráfico 4
U [W/m2ºC]
Tw [ºC]
Ti [ºC]
Te [ºC]
0,338
17,394
18,084
2,394
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Conclusão
No ensaio 1 feito no laboratório este aparelho mostra-se bastante preciso e fácil de utilizar,
tendo-se obtido um valor médio no intervalo considerado estável de 0,23 W/m 2ºC que
comparado com o valor calculado de 0,19 W/m2ºC, tem uma diferença de apenas 0,04
W/m2ºC, o que se considera ser uma boa aproximação. No ensaio 2 realizado in-situ podemos
verificar que as temperaturas tanto interior e superficie da parede como a exterior se
encontram em constante variação. Sendo desta forma mais dificil de apurar uma região
estável no gráfico, mas olhando apenas para o valor de U conseguimos visualizar um intervalo
de valores em que este se mantém constante. Comparando o valor médio do intervalo
considerado de 0,34 W/m2ºC com o valor calculado de 0,47 W/m2ºC podemos verificar que os
valores distam 0,13 W/m2ºC, o que é uma diferença muito significativa, podendo ser este erro
devido ao facto de este método de medição se basear na taxa de transferência de calor no
elemento interior onde existe convecção, podendo assim o valor que se ajustou para o
coeficiente de transmissão térmica superficial não ser o adquado e assim influenciar o
resultado final.
Como conclusão podemos dizer que embora os resultados não sejam de fácil leitura, estes
têm uma boa aproximação do valor teórico, sendo assim um bom método a ser utilizado nas
condições aqui testadas. Na medição em laboratório a leitura é quase directa, sendo que na
medição in-situ requer verificar condições de estabilidade do valor U medido.
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1. Introduction
The basic unit for converting solar energy into useful electrical energy is the solar cell.
Grouped cells form photovoltaic (PV) modules with the aim of increasing energy production
and make the process more practical. The electrical characteristics electrical current-voltage
(I-V) and electrical power-voltage (P-V) of PV systems are not linear and depend on solar
radiation and temperature.
The double exponential model is composed of a series resistance, parallel resistance (shunt),
two saturation currents, a photovoltaic current and ideality factor. This model offers greater
accuracy than a single exponential model, which only makes use of a series resistance, a
diode and a shunt resistance. The later resistance is usually neglected as indicated by Ishaque
et al. [1-3]. Thereby it is necessary a tool to extract all the parameters that characterize the
PV modules for subsequent layout of I-V and P-V curves, independently of the module to
simulate [4].

2. Modeling Photovoltaic Systems
The use of an electrical equivalent circuit makes possible modelling the electrical
characteristics of a photovoltaic solar cell. To accomplish this task it is necessary to know the
best way for modeling and further implementation in MATLAB. This same technique is
applicable in modeling of PV modules as described by Oi [5].

2.1. Simple Model of Solar Cell
The simplest equivalent circuit representative of a solar cell is given by a current source in
parallel with a diode. The source output is directly proportional to the incident light and
temperature in the cell [6-7]. The current source represents the current generated by
photons (too often called Iph or Il). During the night or in the dark, the solar cell is not an
active device, works like a p-n diode junction, which generates little current. However, if
connected to an external source (high voltage) generates a current Id, called diode current
[4]. The diode determines the I-V characteristics of the cell [7].
There are two key parameters often used to characterize PV cells, are they short-circuit
current (Isc) and open circuit voltage (Voc).
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(a)

(b)

Figure 1 – Diagrams of the conditions in (a) short-circuit and (b) open circuit [5].

Closing the terminals of a photovoltaic cell (Fig. 1a), the current generated by photons that
will flow out, is called short-circuit current (Isc). Thus, Iph = Isc. When the connection of the
terminals circuit is not established (open circuit), the current generated by photons is closed
internally by the intrinsic p-n junction of the diode (Fig. 1b). This condition provides an open
circuit voltage (Voc) [5-6].
The output current (I) of the solar cell (Eq. 1) can be determined by applying Kirchhoff’s laws
in the equivalent circuit (Fig. 2) [5]. The diode current Id (Eq. 2) is given by Shockley’s
equation [5, 8].

(1)
-

(2)

(a)

(b)

Figure 2 – Photovoltaic cell (a) loading and (b) the simple equivalent circuit [5].

2.2. High Accuracy Model
There are some effects that should be considered in the simplest model to obtain more
accurately the I-V characteristics of the solar cell [5].
They are: the series resistance (Rs), which induces a current through the semiconductor
material, the metal mesh, the shunt resistance (Rsh), among others [5, 9]. These losses are
associated with a small leakage current associated with a resistive path in parallel with the
intrinsic device [5, 9]; recombinations in photovoltaic cells area promote the reduction of
non-ohmic currents routes in parallel with the intrinsic solar cell. This condition is relevant
for low bias voltages and can be represented in a equivalent circuit through a second term in
a diode density current (Is2), which is different from the current density of an ideal diode,
which usually gives an ideality factor (a) with a different value of 1 and a maximum value of 2
[5, 9]. Summarizing these effects, the I-V relationship can be described by:

*

(

)

+

*

(

)

+

(

)

(3)
(4)

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING UBI2011 - 28-30 Nov 2011 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

Equation 3 is called a double exponential equation, where Vt (Eq. 4) is the thermal voltage of
the p-n junction. This equation provides the I-V characteristic curve (Fig. 3), where the three
most important points are represented: short-circuit point (Isc, 0); maximum power point,
MPP (Imp, Vmp), and open circuit voltage point (0, Voc) [10-11]. These authors also suggest that
Equation 5 should be used to obtain the better I-V characterization for cells made of
amorphous silicon. This equation comes from the double exponential equation by setting the
saturation current Is1 = 0. Both equations are not linear, making it difficult to determine an
analytical solution [12].

Figure 3 – I-V characteristic curve of a photovoltaic device and the three remarkable points: short-circuit current
(0,Isc), MPP (Vmp,Imp), and open circuit voltage (Voc,0) [10-11].

- *

(

)

- +-

(5)

Equations 3 and 5 describe the equivalent circuits that represent these relationships. The
circuit of the double exponential model, corresponding to Equation 3, is shown in Fig.4a and
the circuit of the simple exponential model, corresponding to Equation 5 is illustrated in Fig.
4b.

Figure 4 – (a) Double exponential model and (b) simple exponential model of a PV cell [1-3, 13].

Therefore, modelling PV modules primarily involves the estimation of nonlinear I-V curves.
Researchers have used circuit topologies to model the electrical characteristics of PV modules
when subject to variations such as irradiance and temperature. By far the simplest approach
is the simple exponential model, i.e. a current source in parallel with a diode. An
improvement of this version is the consideration of a series resistance (Rs) [1-3]. However,
the model remains very simple, exhibiting serious shortcomings when subjected to high
temperature variations, due to the non introduction of the open voltage coefficient (kv) [7].
An extension of the simple exponential model further includes a shunt resistance (Rsh).
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Including this resistance, the number of parameters increases to five, increasing its
complexity but also increasing the accuracy of the results [1-3, 14-15].
The models behave like a “black box” (Fig. 5), so systems designers use environmental
parameters such as irradiance, G, and temperature, T, in order to study the system
conversion to any fixed point or variable with respect to these parameters. It is necessary to
relate the five variable parameters of the equation with the two environmental parameters
(G, T) [12].
The simple exponential model is based on a formulation where the recombination losses are
disregarded. In a real solar cell, recombination represents substantial losses, but is not
adequately modeled by simple exponential model. This loss can be considered in the double
exponential model. However, the inclusion of a diode increases the calculation parameters
from five to seven, where the latter is the Is2 and a2 [1-3].

Figure 5 – Basic process of modeling PV panels [12].

2.3. Modeling of a Photovoltaic Module
The modeling strategy for a photovoltaic module is not very different from the modeling of a
photovoltaic cell. The model is similar, consider the same parameters, however the
parameter open circuit voltage (Voc) is different and must be divided by the number of
existing cells in the module [5]. In this particular study, we use the double exponential model
for modeling of a PV panel in order to reduce the computational error propagation [1-3].
Therefore, using this model offers a more accurate calculation compared to others. In
particular, the double exponential model is a preferred choice, but it is necessary to take
into account the most demanding computational calculations [1-3, 16].
The manufactures of PV modules provide access to few experimental data about the thermal
and electrical characteristics. Unfortunately, some of the parameters required for modeling
PV modules cannot be found in the manufacturer’s datasheets, such as the current generated
by light, series and shunt resistances, diode ideality constant, reverse saturation current and
energy of the band gap of the semiconductor. All datasheets of photovoltaic modules have
information concerning the: nominal open circuit voltage (Voc,n); nominal short circuit
current (Isc,n); voltage in the MPP, (Vmp); current in the MPP (Imp); temperature coefficient of
the open circuit voltage (kv); temperature coefficient of the short-circuit current (ki), and
maximum experimental peak power (Pmax,e). This information is provided with reference to
the standard test conditions (STC) for temperature and irradiance [10-11].
Therefore, upon making use of the double exponential model, should obey to Equation 3 and
the circuit of Figure 4 to perform the modeling and the I-V characterization. For this, other
equations are required to find the parameters needed for modeling: Iph, Is1, Is2, Rsh, Rs, a1 and
a2. For simplicity, it is assumed that a1 = 1 and a2 = 1,12. This latter value is an approximation
of recombinations that occur in the Schokley’s diode [1-3].

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING UBI2011 - 28-30 Nov 2011 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

2.4. Determination of All Parameters in Double Exponential Model
In order to proceed with the calculation of all parameters, the photovoltaic current (Iph) for a
given cell temperature (T) must be firstly calculated:

(

)

(6)

Where Iph STC (in Ampere) is the current generated by light in standard test conditions (STC),
equal to Isc STC. The thermal variation, ΔT, is equal to the difference between the cell
temperature, T, and the STC temperature (TSTC = 25 ºC). The saturation currents of diodes Is1
and Is2 are determined according to the formulation suggested by [1-3], i.e., Is1 = Is2.

(

)

[

(

- )]

(7)

The nominal saturation current is obtained through the expression proposed by [12]:

(

(8)

)

The short circuit current, Isc STC, and the open-circuit voltage, Voc STC, both nominal (STC), can
be obtained from the datasheets of PV modules manufacturers. Eg is the semiconductor band
gap (Eg = 1,14 eV) and Is,STC is the nominal saturation current. Two parameters remain to be
found, they are Rs and Rsh. The calculation of these parameters is based by the fact that there
is only one pair of Rs and Rsh that ensures the maximum power calculated by the model,
Pmax,m, to be equal to the experimental maximum power, Pmax,e, shown in the datasheet of the
PV module in the maximum power point (Vmp, Imp) of the I-V curve, i.e.,
Pmax,m = Pmax,e = Vmp x Imp [10-11]. The underlying idea is maximizing the maximum power
point, i.e., to match the value of peak power, Pmax,m, with the experimental value, Pmax,e, by
increasing the value of Rs while simultaneously calculates the value of Rsh [1-3].
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}

Equation 10 considers that for each value of Rs there is a value of Rsh that makes the I-V
curves match with the experimental point (Vmp, Imp). The goal is to find a value of Rs and Rsh
which superposes the peak of the mathematical curve with the PV peak power point
(Pmax,m, Vmp). This formulation requires an iterative process whose convergence criterion is
given by the equality Pmax,m = Pmax,e [1-3]. Thus, for solving the I-V equation is necessary to
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apply an iterative method with fast convergence to estimate the roots of the function, such
as the Newton-Raphson method [5-6]:
-

(11)

Where f’(x) is the derivative of the function, f(x) = 0, xn is the value of the present iteration,
and xn+1 is the value in the next iteration. Rewriting Equation 3, it comes:
(
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Substituting in Eq. 11, we obtain the following equation to calculate the current, I,
iteratively.

- -[

(

-

(

- -[

Where:

and

)

- ]-[
)

]-[

(

)

- ]-

(

)

-

(13)

]

, are the respective thermal voltages.

3. Results Analysis and Discussion
This section makes the analysis of the graphics obtained in the numerical model developed in
MATLAB. To this end, experimental values of PV modules are needed to compare and validate
the numerical predictions. The PV modules selected are the KC200GT and the MSX60 [10-11].
Thus, we intend to make an analysis of data obtained in numerical modeling and it is
therefore necessary to access the technical specifications provided in the datasheets of each
PV modules manufacturer for each model aforesaid. Thus, for further expeditious evaluation
of the specifications of each model of PV module are presented in Table 1. These values that
characterize each PV modules, when inserted in the numerical model allow the prediction of
I-V e P-V characteristics curves.
The subsequent application of mathematical model through programming in MATLAB, allows
to iteratively finding the value of Rs and thus the value of Rsh, with which it does match the
peak of the P-V curve with the mathematical maximum peak power experimental point (Vmp,
Imp). This process requires a lot of iterations until Pmax,m = Pmax,e.
In the iterative process, Rs should be increased slowly starting, for example, the value Rs =0,02
. Adjusting the P-V curve to match the experimental data requires sufficient calculations of
the values of both resistances Rs and Rsh, in order to achieve the goal of minimizing the error
estimation. The best resistance values are calculated in the STC conditions at the last
iteration, i.e., when the convergence criterion is satisfied. These results allow further
analysis of the behavior of photovoltaic modules for the various values of temperature and
irradiance. Figure 6 shows the iterative process of calculating the series and shunt resistance
graphically in the P-V and I-V characteristics curves for the PV module KC200GT. The process
of calculating the resistance for the module MSX60 follows the same procedure.
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Table 1- PV Module specifications KC200GT and MSX60 under the standard test conditions (STC: 25 ºC, A.M 1,5; 1000
W/m2).
Technical specifications
Units KC200GT MSX60
Maximum Power, Pmax,e
W
200
60
Voltage at maximum power point, Vmpp
V
26,3
17,1
Current at maximum power point, Impp
A
7,61
3,5
Open-circuit voltage, Voc
V
32,9
21,1
Short circuit current, Isc
A
8,21
3,8
Temperature coefficient for Voc
V/ºC -123x10-2 -80x10-2
Temperature coefficient for Isc
A/ºC 3,18x10-2 3x10-2
Cells number, Ns
54
36

(a)

(b)

Figure 6 – (a) P-V and (b) I-V curves for different values of Rs and Rsh (PV module KC200GT).

The iterative method provides the solution Rs = 0,32 Ω and Rsh = 179,6 Ω for the PV module
KC200GT. There is only a single point corresponding to unique values of Rs and Rsh that
satisfies the condition Pmax,m = Vmp.Imp in point (Vmp, Imp). Similarly, for the PV module MSX60,
the solutions obtained are Rs = 0,36 Ω and Rsh = 184,6 Ω.
Figures 7 and 8 show the final curves I-V and P-V adjusted by the iterative method of their PV
modules, which are those that most closely match to the experimental curves shown in their
datasheets. The curves superpose exactly with the three most important experimental points
provided by the manufacturers: Isc, Pmax,m and Voc. The main parameters obtained numerically
are shown in Table 2.

(a)

(b)

Figure 7 –(a) I-V and (b) P-V final curves of the PV module FV KC200GT and the three remarkable points (Isc, Pmax,m,
Voc).
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a)

(b)

Figure 8 – (a) I-V and (b) P-V final curves of the PV module MSX60 and the three remarkable points (Isc, Pmax,m, Voc).
Table 2: Parameters obtained numerically for the modules FV KC200GT and MSX60 at the STC conditions.
Technical specifications
Units
KC200GT
MSX60

Imp,e
A
7,61
3,5

Vmp,e
V
26,3
17,1

Imp,m Vmp,m Pmax,m
A
V
W
7,64 26,2 200,20
3,51 17,1 59,86

Isc
A
8,21
3,80

Voc
V
32,9
21,1

Is1,n = Is2,n
A
4,128x10-10
4,704x10-10

Ipv
A
8,21
3,80

a2
1,12
1,12

Rsh
Ω
179,6
184,6

Rs
Ω
0,32
0,36

The resistance values calculated and the error between the experimental maximum power
and the maximum power obtained numerically are shown in Table 3. Compared with the
figures presented in the table, there is a good approximation of values and consequently a
very small error, which shows the accuracy of the simulation program.

4. Analysis of Numerical and Experimental Curves
For a final analysis of the numerical program was necessary to compare their results with the
experimental voltage and current data of the PV modules KC200GT and MSX60. Using the
experimental data provided by [10-11], are drawn in Figures 9 and 10 the characteristics
curves, I-V and P-V, of which module that supply a comparison between experimental and
numerical values calculated using the double exponential model.

(a)

(b)

Figure 9 –(a) I-V and (b) P-V curves of the exponential model and the experimental points for the PV module KC200GT
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(a)

(b)

Figure 10 – (a) I-V and (b) P-V curves of the double exponential model and the experimental points for the PV module
MSX60.

Table 3 shows the error between the experimental and numerical maximum power and the
calculated relative error between curves, evaluating thus the proximity of each numerical
value obtained iteratively and its experimental value of each value.
Table 3: Best values of series and shunt resistances obtained numerically for both panels and the corresponding
errors between powers and between curves.
PV Model
KC200GT
MSX60
KC200GT [1-3]
MSX60 [1-3]

Rs [Ω]
0,32
0,36
0,32
0,35

Rsh [Ω]
179,6
184,6
160,5
176,4

Relative Error (Pmax) [%]
0,021
0,014
-

Absolute Error (curves) [A]
0,5
0,07
-

5. Conclusion
This work proposes the modeling of photovoltaic modules in MATLAB based on the double
exponential model. In order for the modeling provide consistent results, it was necessary to
refer to datasheets of photovoltaic modules and simulate some specific parameters. The
computational modeling tool has the ability to simulate the most important features of any
photovoltaic panel. The accuracy of this simulator is verified in two ways. First, when
determining the best values for Rs and Rsh, the error between the experimental and numerical
maximum power is very low for both panels tested. The second error verification was the
comparison of experimental and numerical values of I-V and P-V characteristic curves, where
there was also a low error too.
This article provides a formulation intended for numerical simulation with high accuracy
performance of photovoltaic panels.
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Resumo
Os equipamentos de refrigeração abertos ao ar ambiente apresentam alterações do seu desempenho térmico e da
eficiência energética devido a variações da temperatura, humidade e velocidade do ar ambiente externo. Estes
equipamentos utilizam cortinas de ar para promover a separação térmica e mássica entre os dois espaços contíguos
com comportamentos diferenciados ar, a zona de conservação de alimentos e ar ambiente externo.
Neste estudo é analisada a estabilidade da cortina de ar presente num equipamento de teste, pela análise de
resultados experimentais para diferentes condições do ar ambiente, fazendo uso de vários parãmetros adimensionais:
módulo de deflecção e correlação do parâmetro de deflecção obtidos por outros autores em estudos sobre a mesma
temática, assim como o cálculo da carga térmica de arrefecimento específica e dos números de Reynolds e de
Richardson. Os resultados são comparados com os obtidos nesses estudos, sendo também discutida a velocidade de
insuflação que garante a adequada barreira aerotermodinâmica à estabilidade da cortina de ar.
Palavras-chave: Cortina de ar, Análise experimental, equipamentos de refrigeração, parâmetros adimensionais.

1. Introdução
A aplicação de dispositivos de cortina de ar visa a separação térmica e mássica de dois
espaços contíguos com ambientes térmicos distintos, cujos acessos devem ser mantidos
abertos por razões operacionais e/ou comerciais. Uma desta aplicações é encontrada em
equipamentos expositores refrigerados abertos ao ar ambiente, pois a inexistência de uma
barreira física entre o produto alimentar conservado em frio e o consumidor, determina que
este possa ver e manusear sem constrangimentos o produto que pretende adquirir, e aumenta
o potencial de vendas. Porém, esta facilidade determina que a carga térmica mais
significativa seja devida à infiltração do ar ambiente (67% a 77%) através da cortina de ar
conforme indicado por Gaspar et al. [1]. A eficácia desta barreira aerotermodinâmica é muito
dependente das condições do ar ambiente, isto é, da sua temperatura (Tamb), humidade
relativa (amb) e velocidade - módulo (vamb) e direcção (amb). A interacção térmica está
associada à variação destas grandezas, cujo impacto no desempenho global dos equipamentos
é significativo e diferenciado. Adicionalmente, esta solução de merchandising contribui para
a maior parte do consumo de energia eléctrica relacionada com a refrigeração [2], indicando
[3] que este tipo de equipamentos consome cerca de 50% da energia eléctrica do
estabelecimento. Considerando que a procura mundial de equipamentos de refrigeração
comercial aumente 5,2% anualmente até 2014 [4], pela análise conjunta destes dados, tornase indispensável avaliar a influência das condições do ar ambiente na estabilidade da cortina
de ar de equipamentos expositores refrigerados abertos ao ambiente, no sentido de
desenvolver metodologias que promovam a redução do consumo energético, a melhoria do
desempenho térmico e uma maior segurança alimentar. Este trabalho de natureza visa
investigar a influência das condições do ar ambiente na estabilidade das cortinas de ar
instaladas em equipamentos expositores verticais abertos ao ar ambiente.
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2. Cortinas de ar
Segundo a Norma AMCA Standard 220-91 [5], uma cortina de ar é definida como um jacto de
ar estabelecido segundo a altura e a espessura de uma abertura, com suficiente velocidade e
volume para reduzir a infiltração de ar, isto é, a transferência de calor e de massa entre um
ambiente exterior e um espaço com atmosfera controlada. Destinada a confinar espaços
controlados, este dispositivo deverá simultaneamente, facilitar a passagem de pessoas e
equipamentos, e inibir a passagem de insectos, pó ou detritos. Dada a sua versatilidade,
assiste-se actualmente a uma crescente utilização deste tipo de equipamentos em espaços
habitacionais, comerciais e industriais como vedação térmica. Todavia, face ao número de
variáveis que influenciam o desempenho dos dispositivos, torna-se imprescindível desenvolver
métodos que permitam optimizar o seu desempenho térmico e a sua eficiência energética.
Antes de mais, há que salientar que os tipos de cortinas de ar dependem da sua aplicação
específica. Relativamente aos tipos de cortinas de ar, fundamentalmente podem ser do tipo
não recirculadas, frequentemente utilizadas em espaços comerciais e em câmaras frigoríficas,
ou então do tipo recirculadas, usualmente encontradas nos equipamentos refrigerados
destinados à exposição e conservação de produtos alimentares. Na Fig. 1 é apresentado um
corte de um equipamento expositor refrigerado aberto ao ar ambiente, idêntico ao utilizado
na experimentação.

Figura 1 – Configuração de um equipamento expositor refrigerado aberto ao ar ambiente.

Este equipamento utiliza uma cortina de ar para impedir a entrada no seu interior, de ar
ambiente a uma temperatura superior e com um conteúdo de humidade mais elevado. A
cortina de ar desenvolve-se entre as grelhas de insuflação (DAG - Discharge Air Grille) e de
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retorno (RAG - Return Air Grille), enquanto que através da parede frontal perfurada (PBP Perforated Back Panel) se dá a entrada de ar refrigerado a velocidade reduzida. A eficácia
desta barreira aerotermodinâmica depende de efeitos difusivos, térmicos e mássicos, que
afectam a interacção térmica. Estes efeitos resultam de instabilidades do escoamento e
efeitos de fronteira, entre outros, levando a uma menor qualidade de conservação de
produtos alimentares, maior consumo de energia e consequentemente maiores custos
energéticos.
O projecto empírico de cortinas de ar sem qualquer fundamentação sobre os fenómenos
físicos que ocorrem na cortina de ar e na sua vizinhança pode resultar numa maior interacção
térmica com o ar ambiente devido ao desequilíbrio da distribuição da massa de ar entre a
DAG e o PBP e, consequentemente, na temperatura, velocidade e espessura da cortina de ar,
conforme descrito por [6-7]. Adicionalmente, a fuga de ar refrigerado pela parte inferior da
abertura frontal (cold leg effect) aumenta a perda de energia para o exterior. Estes factos
sobrepostos às restantes componentes de ganhos de calor levam ao aumento da carga térmica
e consequentemente do consumo energético. A ASHRAE [8] indica que a redução da carga
térmica é o primeiro passo para uma melhor eficiência energética deste tipo de
equipamentos, sendo conseguida pela optimização da cortina de ar, reduzindo a interacção
térmica com o ar ambiente, bem como a temperatura do ar de retorno ao evaporador. A
investigação iniciou-se sobre cortinas de ar do tipo não recirculadas, tendo sido desenvolvidos
diversos estudos, experimentais e numéricos, sobre os fenómenos de transferência de calor e
de massa que aí ocorrem. Os estudos mais relevantes sobre o desempenho de cortinas de ar,
tanto as não recirculadas como as recirculadas analisam a influência de parâmetros
geométricos e dinâmicos [6-7, 9-31]. As várias investigações realizadas sobre cortinas de ar
revelam a importância deste dispositivo no desempenho térmico e na eficiência energética de
equipamentos de refrigeração abertos ao ar ambiente. Adicionalmente, devido às muitas
variáveis em jogo, o assunto requer pesquisa adicional de modo a ser convenientemente
analisado.

3. Descrição físico-matemática dos fenómenos físicos em cortinas de ar
Este estudo destina-se avaliar a estabilidade da cortina de ar face a diferentes condições do
ar ambiente. Pretende ser uma contribuição e uma persecução dos estudos realizados por
Gray et al. [6], D'Agaro et al. [7], de Ge e Tassou [31], entre outros. Para a descrição físicomatemática dos fenómenos físicos em cortinas de ar, diferentes formulações e correlações
são utilizadas. Uma destas é oriunda do estudo desenvolvido por Hayes e Stoecker [9] que
consistiu na medição da transferência de calor através de cortinas de ar não recirculadas,
para várias combinações de ângulos do jacto de ar, velocidades iniciais e temperaturas do ar.
Ainda, foram efectuadas medições da deflecção do jacto de ar à saída da grelha de insuflação
devido à diferença de pressão lateral entre espaços contíguos. Estes autores indicam que as
características do escoamento da cortina de ar são determinadas por forças viscosas, de
quantidade de movimento e gravitacionais que podem ser expressas por parâmetros
adimensionais. O módulo de deflecção, Dm, (Eq. 1) descreve a capacidade da cortina de ar em
prover uma separação adequada entre ambientes. Este parâmetro adimensional representa a
razão entre a quantidade de movimento da cortina de ar e o módulo das forças horizontais
originadas pela diferença de temperatura dos ambientes contíguos, i.e., entre as
temperaturas na zona de conservação, Tcons, e do ambiente exterior, Tamb. O modelo analítico
desenvolvido por [9] indica que uma adequada barreira térmica é providenciado por uma
cortina de ar que possua o Dm numa gama de valores entre 0,12 e 0,25, quando a intensidade
de turbulência, It, é inferior a 1% e para rácios altura/espessura (Hc/b) da cortina de ar entre
10 e 100.

 b v 
2

Dm 

DAG

g H c  cons   amb 
2

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING UBI2011 - 28-30 Nov 2011 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

(1)

Howell e Shibata [10] desenvolveram um estudo que permitiu determinar qual a velocidade
óptima do jacto de ar de uma cortina recirculada para "selar" devidamente a abertura e que
minimize a transferência de calor, tendo em consideração a relação entre a transferência de
calor através da cortina de ar e o seu módulo de deflecção. Concluíram que esta barreira
térmica é garantida para um valor mínimo de Dm = 1,5. Também Axell e Fahlén [11]
estenderam a análise deste tipo de resultados, fazendo uso de uma combinação de análise
experimental e de simulação de um modelo computacional desenvolvido em DFC que permitiu
desenvolver um método para avaliar a eficiência da cortina de ar em equipamentos de
refrigeração verticais abertos ao ar ambiente, tendo em consideração a temperatura de
armazenamento dos produtos e a estabilidade da cortina de ar. A influência da altura, da
espessura e da velocidade de insuflação da cortina de ar foram também descritas.
Genericamente, chegaram à conclusão que as cortinas com maior espessura e menor altura
garantem uma eficiência mais elevada. Para a diversidade de ensaios experimentais e
modelos computacionais desenvolvidos, determinaram que uma vedação aerotermodinâmica
adequada é conseguida quando o valor módulo de deflecção está no intervalo 0,1 < Dm < 1.
Estes resultados permitem indicar qual a menor velocidade que assegura uma cortina de ar
contínua e eficaz entre a DAG e a RAG. As previsões numéricas por DFC de cortinas de ar
recirculadas obtidas por Chen e Yuan [12] permitem determinar o número de Richardson, Ri,
crítico da cortina de ar com rácios Hc/b de 10 a 20 (Ver Eq. 2 em que Ri depende da altura da
cortina de ar, Hc).
Ri 

g  Tamb  TDAG  H c
2
v DAG

(2)

Também Field e Loth [13-14] avaliaram o desempenho de cortinas de ar recirculadas em
termos dos números de Richardson, de Reynolds e de Grashof (respectivamente Eq. 3, Eq. 4 e
Eq. 5 expressas em função da espessura da cortina de ar, b). Indicam que para equipamentos
expositores refrigerados, os valores típicos dos números de Richardson e de Reynolds para a
cortina de ar são respectivamente Ri  0,3 e 5000 < Re < 8000. Concluíram que à medida que
Ri aumenta, existe uma tendência para a redução da espessura da cortina de ar logo após a
grelha de insuflação e uma deflecção para a zona de temperatura mais baixa devido à
aceleração da gravidade. Existe um valor mínimo de velocidade de insuflação, vDAG, da cortina
de ar que minimiza o ganho de calor por infiltração e maximiza o Ri da cortina. A interacção
térmica diminui com o Re, todavia abaixo de um valor mínimo da velocidade de insuflação, a
cortina de ar deflectirá em demasia para a zona de conservação, eventualmente perdendo a
sua integridade e tornando-se ineficaz.
 bv

Re  
  DAG
Ri 



DAG

  amb  g b
2
 amb v DAG

Gr  Re 2 Ri

(3)

(4)
(5)

Hammond et al. [15] desenvolveram um estudo experimental e uma modelação
computacional por DFC com o intuito de determinar uma correlação baseada no número de
Richardson para cortinas de ar recirculadas em equipamentos expositores refrigerados não
levando em consideração o escoamento através do painel perfurado posterior. O número de
Richardson (modificado) é calculado através da Eq. 5, sendo um rácio entre as forças
gravitacionais (número de Grashof) e as forças de quantidade de movimento (número de
Reynolds). Comparativamente aos trabalhos de Chen e Yuan [12] e de Field e Loth [14], este
estudo considerou a espessura da cortina de ar, b, como o comprimento característico para o
cálculo do número de Reynolds (ver Eq. 3) e a altura da cortina de ar, Hc, como o
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comprimento característico para o cálculo do número de Grashof (ver Eq. 6). Assim, uma
correlação adimensional da deflecção da cortina de ar, x/Hc, foi desenvolvida que permite
definir um nível aceitável para a estabilidade da cortina de ar (Eq. 7) sem recurso a
computação intensiva, recorrendo somente a medições experimentais da temperatura e
velocidade do ar nas diferentes zonas.
Gr 

g  Tamb  TDAG  H c3
2
 DAG

x
 0,00684  0,00025 T  Ri  0,0032 T  0,15799 
Hc

(6)

(7)

Nesta correlação, T corresponde ao aumento admissível da temperatura (K) que depende
dos valores experimentais da temperatura do ar na zona de conservação dos produtos, Tcons, e
da temperatura máxima admissível de produtos alimentares em função da fileira alimentar
em que se encontram. Segundo a norma ISO 23953 [32], os valores máximos das classes de
temperatura de conservação de produtos em equipamentos expositores refrigerados são: M1:
Tmax = 5 ºC; M2 Tmax = 7 ªC e H1/H2: Tmax = 10 ºC. Assim, o aumento admissível de temperatura
será dado pela Eq. 8:
T  Tmax  Tcons

(8)

Para além do cálculo da estabilidade da cortina, o valor do fluxo de calor através da abertura
frontal é calculado e comparado com os resultados dos vários parâmetros e números
adimensionais, para diferentes condições do ar ambiente. Para tal é utilizada a Eq. 9
correspondente à carga térmica de arrefecimento específica.
q 

 b L v 

hDAG  hRAG 
L Hc

DAG

(9)

4. Estudo experimental
4.1. Equipamentos experimentais
O equipamento expositor refrigerado aberto ao ar ambiente testado experimentalmente é um
dispositivo em que as unidades de condensação e de controlo se encontram embutidas na
estrutura ocupando toda a parte inferior. Possui dimensões 19007961911 mm (LWH). É
composto por quatro prateleiras e por uma bandeja inferior, dispondo a sua abertura frontal
de uma altura, Hc, de 1209 mm (ver Fig. 1.). Mais detalhes sobre o equipamento em teste
encontram-se em [1].
Os testes experimentais (TEX) foram realizados numa câmara climática Aralab - Fitoclima
650000 EDTU. Foi utilizado um sistema de aquisição de dados INTAB PC Logger-3100 com as
pontas de provas descritas na Tabela 1 e colocadas no equipamento conforme indicado na
Fig. 1. Um sistema de posicionamento de pontas de prova foi utilizado para avaliar os efeitos
3D da interacção térmica na cortina de ar e as variações de propriedades ao longo do
comprimento e altura do espaço de conservação [1]. Os resultados experimentais obtidos com
técnica de medição ponto a ponto ao longo da cortina de ar e do comprimento do espaço de
conservação mostram um comportamento semelhante aos resultados experimentais obtidos
por [6, 29]. Verifica-se que as variações médias da temperatura e da humidade relativa do ar
não são significativas, apresentando respectivamente valores de 0,4 ºC e 4,5%. Com base
nestes resultados, as sondas foram distribuídas no plano médio do comprimento do
equipamento.
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Tabela 1 – Descrição das pontas de prova e sua localização (ver Fig. 1).
n.º

7

Sonda
Termopar tipo K
Higrómetro (posições ímpares)
Termopar tipo K
Anemómetro de fio quente
Higrómetro
Termopar tipo K
Anemómetro de fio quente
Higrómetro
Termopar tipo K

Precisão
0.5 ºC
3%
0.5 ºC
0.1 m s-1 (10%)
3%
0.5 ºC
0.1 m s-1 (10%)
3%
0.5 ºC

Grandeza medida
Temperatura
Humidade relativa
Temperatura
Velocidade
Humidade relativa
Temperatura
Velocidade
Humidade relativa
Temperatura

Tevap, out

8

Termopar tipo K (contacto)

0.5 ºC

Temp. (Superfície)

Tevap, in

9
10

Termopar tipo K (contacto)
Pinça amperimétrica

0.5 ºC
0.02 A (2%)

Temp. (Superfície)
Corrente eléctrica

Tsurf
I

0-4
5

6

Ref.
Tcons

cons

Localização
Espaço de
conservação

TDAG
vDAG

DAG

DAG
TRAG
vRAG

RAG

RAG
Saída do evaporador
Entrada do
evaporador*
Superfícies interiores
Alimentação

4.2. Procedimento experimental
Os ensaios experimentais seguem o procedimento definido pela norma ISO EN-23953 [32],
especificamente no que diz respeito à-classe M1 de temperatura dos simuladores de produtos
(M-package) (-1 ºC  Tprod  5 ºC). As temperaturas foram medidas de acordo com EN ISO
23953-4 e-23953-5. A norma especifica classes climáticas de teste, impondo a temperatura do
ar, Tamb, e humidade relativa, amb, do ar ambiente, bem como o direcção da velocidade do ar
paralela (amb = 0 º) ao plano de abertura frontal do expositor refrigerado com um módulo de
vamb = 0,2 m s-1. Os ensaios experimentais foram realizados para algumas destas classes
climáticas. Foram também realizados ensaios experimentais para condições ambientais não
descritas nas normas pela percepção das condições ambiente reais de funcionamento deste
tipo equipamento prestada pelos fabricantes e instaladores. As condições ambientais dos
testes experimentais encontram-se descritas na Tabela 2.
Tabela 2 – Condições ambientais dos ensaios experimentais e valores médios das grandezas físicas.
Ensaio Experimental
Classe climática (EN-ISO 23953)
n.º

1

2

3

Grandeza

Unidade

TEX1

TEX2

TEX3

TEX4

TEX5

TEX6

TEX7

TEX8

TEX9

Tamb

[ºC]

16,0

20,0

21,0

22,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

amb

[%]

80.0

60.0

45.0

65.0

35.0

60.0

60.0

60.0

60.0

vamb

[m s-1]

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.4

amb

[º]

0

0

0

0

0

0

45

90

0

0-4

Tcons

[ºC]

1,8

2,3

3,6

5,3

6,0

4,0

7,5

6,0

12,3

1, 3

cons

[%]

85.1

88.2

83.7

85.4

68.2

86.2

74.9

85.7

86.4

TDAG

[ºC]

0,7

2,0

1,2

2,0

1,7

2,9

3,7

4,8

10,9

DAG

[%]

85.9

82.5

82.4

82.3

79.7

82.4

82.9

82.3

85.4

1.4

1.3

1.5

1.4

1.4

1.5

1.5

1.5

1.6

5

vDAG

[m s-1]

TRAG

[ºC]

4,7

7,2

6,6

8,3

10,8

9,3

10,6

10,9

18,9

RAG

[%]

96.2

93.9

82.5

97.8

67.4

88.1

84.3

91.9

83.7

vRAG

[m s-1]

1.5

1.7

1.6

1.9

1.5

1.7

1.4

1.6

1.6

7

Tevap,out

[ºC]

-1,1

-1,3

-0,1

-0,4

-2,8

-1,0

1,3

3,6

9,9

8

Tevap,in

[ºC]

0,0

-1,3

-3,9

-1,6

-5,6

-0,8

-0,8

-1,8

3,3

9

Tsurf

[ºC]

7,1

6,4

7,1

2,8

3,3

7,1

7,1

7,1

7,1

10

I

[A]

3.7

5.4

7.0

5.9

7.6

8.6

8.9

8.9

9.0

6


À entrada do evaporador é efectuada a medição da temperatura da superfície dos tubos (lado do ar) enquanto que à
saída do evaporador é medida a temperatura do ar.
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Os ensaios experimentais decorreram durante 24 h no equipamento abastecido até ao limite
de carga com simuladores de produtos, após 24 h de funcionamento na classe climática
especificada com a cortina nocturna estendida para garantir uma condição de funcionamento
estável (variação de temperatura do ar limitada a um intervalo de 0,5 ºC em torno do valor
médio). Esta condição foi verificada para todos os testes, à excepção dos ensaios TEX7 e TEX9
que consideram direcção e módulo da velocidade do ar ambiente diferente da norma.
Somente os dados experimentais obtidos durante as últimas 12 h do teste de 24 h (iniciado
após a temperatura dos simulares dos produtos atingir um estado estacionário) foram
considerados. A Tabela 2 contém os valores médios (espaciais e temporais) das grandezas
medidas durante este período.

5. Análise e discussão de resultados
Nesta secção são descritos e comparados os resultados dos parâmetros e números
adimensionais determinados com base nas expressões descritas na secção 3 para os distintos
ensaios experimentais. A variação de cada um destes parâmetros relativamente a cada uma
das grandezas físicas que caracterizam o ar ambiente, temperatura, humidade, velocidade
(módulo e direcção) também serão analisadas e discutidas no decurso da exposição de
resultados.

5.1. Carga de arrefecimento específica
A carga de arrefecimento específica conforme descrita pela Eq. 9 é expressa em função da
área da abertura frontal do equipamento, já que a taxa de extracção de calor se encontra
directamente relacionada com a dimensão da abertura. Para além disso, esta formulação
permite comparar os resultados com cortinas de ar com diferentes alturas e comprimentos.
Na Fig. 2 é apresentada a comparação das cargas (sensível + latente) de arrefecimento
específicas do equipamento sujeito a diferentes condições climáticas. Salienta-se que os
ensaios TEX1 a TEX6 são efectuados com vamb = 0,2 m s-1 e amb = 0º e que os ensaios TEX7 a
TEX9 são variações ao TEX6 em termos destas grandezas.

Tamb [ºC]

16

20

21

22

25

25

25

25

amb [%]

80

60

45

65

35

60

60

60

60

vamb [m s-1]

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,4

0

0

0

0

0

0

45

90

0

amb [ º ]

25

Ensaio experimental
Figura 2 – Comparação da carga de arrefecimento específica para diferentes condições climáticas de teste.
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Da Fig. 2 verifica-se que para os ensaios realizados com vamb = 0,2 m s-1 e amb = 0º, a variação
da carga de arrefecimento específica é de 480 W/m2 denotando a relevância que a
temperatura do ar externo tem no desempenho térmico do equipamento e consequentemente
no seu consumo energético. Para os ensaios realizados à mesma humidade relativa, TEX2 e
TEX6, constata-se que o aumento de 5ºC da temperatura do ar ambiente reflecte-se num
aumento de carga de arrefecimento específica de 290 W/m2. Pela comparação dos resultados
para os ensaios TEX6, TEX7 e TEX8, verifica-se também que a variação da direcção da
velocidade do ar ambiente relativamente à abertura frontal do equipamento de 0º até 90º
incrementa a carga de arrefecimento específica em 70 W/m2. O aumento mais significativo da
carga de arrefecimento (660 W/m2) é detectado quando o módulo da velocidade do ar
ambiente é duplicado (vamb = 0,4 m s-1), i.e., alteração das condições do ensaio TEX6 para
TEX9, destacando a influência da velocidade do ar ambiente na estabilidade da barreira
aerotermodinâmica proporcionada pela cortina de ar.

5.2. Módulo de deflecção
A Fig. 3 apresenta o módulo de deflecção, Dm, (Eq. 1) para os diferentes ensaios
experimentais conforme proposto por Hayes e Stoecker [9]. Tal como na sub-secção anterior,
o módulo de deflecção mais elevado é determinado para o caso em que o módulo da
velocidade do ar ambiente é vamb = 0,4 m s-1.

Tamb [ºC]

16

20

21

22

25

25

25

25

amb [%]

80

60

45

65

35

60

60

60

60

vamb [m s-1]

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,4

0

0

0

0

0

0

45

90

0

amb [ º ]

25

Ensaio experimental
Figura 3 – Comparação do módulo de deflecção para diferentes condições climáticas de teste.

Os valores do módulo de deflecção para todas as condições climáticas testadas nos ensaios
experimentais encontram-se na gama 0,1 < Dm < 1, o que segundo indicado por Axell e Fahlén
[11] reflecte que a cortina de ar instalada neste equipamento providencia já uma barreira
térmica adequada. Porém, recorrendo ao gráfico proposto por Hayes e Stoecker [9] que indica
qual a quantidade de movimento mínima requerida para manter uma cortina de ar estável,
obtém-se Dm = 0,18. Assumindo o valor para o módulo de deflecção e rearranjando a Eq. 1, é
possível prever qual a velocidade mínima que providencia uma adequada barreira térmica.
Tendo por base os resultados experimentais, o valor médio da velocidade de insuflação que
melhora a estabilidade da cortina de ar é vDAG = 1,7  0,09 m s-1.
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5.3. Números de Reynolds e de Richardson
Dependendo da abrangência dos estudos citados anteriormente, os números de Reynolds e de
Richardson são calculados considerando a espessura da cortina de ar, b, (Field e Loth [14]) ou
a altura da cortina de ar, Hc, (Chen e Yuan [12]) como os comprimentos característicos. À luz
deste último estudo, para os distintos ensaios experimentais os valores de Re variam na gama
1,2105 < Re(Hc) < 1,4105 enquanto que os valores de Ri variam na gama 0,3 < Ri(Hc) < 0,5.
Comparando com os resultados obtidos por estes autores, para a razão Hc/b = 20, uma melhor
barreira aerotermodinâmica para esta cortina seria obtida com uma velocidade de insuflação
superior capaz de promover uma redução do valor de Ri, já que este parâmetro aumenta com
a altura da cortina levando à quebra da sua estabilidade.
No caso do cálculo de Re considerar como comprimento característico a espessura da cortina
de ar, b, para os ensaios experimentais, os valores variam na gama 5,9103 < Re(b) < 6,9103 e
0,01 < Ri(b) < 0,03 encontrando-se na faixa definida por Field e Loth [13-14] para uma barreira
adequada. Todavia, é de realçar que tal como no estudo anterior, estes autores consideraram
as particularidades inerentes ao escoamento de ar em equipamentos expositores refrigerados
verticais abertos ao ar ambiente.

5.4. Parâmetro de deflecção de cortinas de ar
Segundo a correlação (Eq. 7) desenvolvida por Hammond et al. [15] que faz uso de um
número de Richardson modificado calculado através da Eq. 5, determina-se um parâmetro
adimensional, x/Hc, que reflecte o quanto a cortina de ar é deflectida para o lado frio, i.e.,
para a zona de conservação dos produtos, tendo como origem deste referencial a
extremidade horizontal interior da cortina de ar. O cálculo deste número de Richardson
modificado a partir dos resultados dos diferentes ensaios experimentais fornece valores
compreendidos entre 131 < Ri(mod) < 202, que não se encontram no âmbito de testes
efectuados pelos referidos autores. A aplicação da correlação aos resultados experimentais e
tendo em consideração o aumento admissível de temperatura para cada uma das classes de
produtos produz os resultados apresentados na Tabela 3, que são incorrectos para o
equipamento em estudo.
Tabela 3 – Variação do parâmetro de deflecção, x/Hc, para os ensaios experimentais e classes de temperatura.
x/Hc
Classe de temperatura de conservação
M1
M2
H1/H2

Valor mínimo
0,64
0,58
0,49

Valor máximo
1,23
1,17
1,03

Os valores apresentados na Tabela 4 correspondem à aplicação desta correlação no sentido de
determinar a velocidade mínima de insuflação que providencia uma deflecção da cortina para
o interior do espaço refrigerado de somente uma distância máxima de R = 138 mm (ver Fig.
1). Os valores obtidos para a velocidade de insuflação adequada, que chegam a atingir valores
superiores ao dobro do que foi medido nos ensaios experimentais (vDAG = 1,3 a 1,6 m s-1.).
Tabela 4 – Valores mínimos e máximos do Número de Richardson e velocidade de insuflação passível de promover a
estabilidade da cortina de ar para os diferentes ensaios experimentais e classes de temperatura.
Ri
Classe de temperatura de conservação
M1
M2
H1/H2

Valor mínimo
40
40
43

Valor máximo
43
46
51

vDAG [m s-1]
Valor mínimo
Valor máximo
2,4
2,9
2,4
3,0
2,2
2,9

5.5. Considerações finais
Tendo sido o módulo de deflecção, Dm, desenvolvido para cortinas de ar não recirculadas, e
embora os fenómenos físicos assentem nas mesmas leis, a maneira como se desenvolvem
apresenta diversas particularidades que influenciam drasticamente a operação da cortina de
ar. Os resultados indicam que melhorias na estabilidade da cortina de ar poderiam ser
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conseguidas com um pequeno aumento da velocidade de insuflação para vDAG  1,7 m s-1. Da
comparação com os resultados obtidos Chen e Yuan [12], também se conclui que uma barreira
aerotermodinâmica mais eficaz para a cortina de ar em estudo seria obtida com uma
velocidade de insuflação superior. Comparando os valores dos números adimensionais de
Reynolds e Richardson com os obtidos no estudo de Field e Loth [13-14], pode-se sugerir que a
cortina de ar promove já uma barreira adequada. A correlação desenvolvida por Hammond et
al. [15] é usada para determinar a velocidade de insuflação que garante a estabilidade da
cortina providenciando uma deflecção máxima desta para o interior do equipamento de um
valor R = 138 mm. Este valor foi assumido face às características geométricas do equipamento
de teste. Os valores obtidos que sugerem uma velocidade de insuflação adequada, chegam a
atingir valores superiores ao dobro dos valores medidos nos ensaios experimentais. Estes
valores de velocidade vDAG evitam sem qualquer dúvida a quebra da cortina de ar, porém, irão
aumentar a interacção térmica devido à mistura na interface da cortina de ar com o ar
ambiente. Para além disso, tendo em consideração o escoamento através do PBP, estes
valores elevados de velocidade irão deflectir a cortina de ar para o ambiente exterior o que
se traduz numa perda de energia. Todavia, estes autores referem que a velocidade de
insuflação irá sempre depender das condições do ar ambiente, do disposição da carga de
produtos na zona de conservação e do comprimento da cortina de ar, devendo o seu cálculo e
previsão ser analisado para cada caso específico.
Há que salientar que todos os parâmetros adimensionais e sua gama de variação para definir a
estabilidade da cortina de ar, foram obtidos pelos acima citados autores por meio de estudos
experimentais e numéricos em instalações e modelos apenas semelhantes a equipamentos
expositores refrigerados, já que não contemplam as prateleiras, os produtos dispostos sobre
estas e tão pouco não levam em consideração o escoamento através do PBP. O escoamento de
ar refrigerado a baixa velocidade que é introduzido na zona de conservação através do PBP
pode alterar o valor de velocidade de insuflação que garante uma adequada barreira
aerotermodinâmica. Este escoamento funciona como um “plug flow”, forçando a cortina de
ar a deflectir para o exterior. Neste contexto, Chen e Yuan [12] referem que pode ser
antecipada uma redução dos valores criticos de Re(Hc) que sugerem uma barreira térmica
adequado, para o caso específico de cortinas de ar instaladas em equipamentos expositores
refrigerados verticais abertos ao ar ambiente devido às suas particularidades acima descritas.
Assim, ressalta-se a necessidade de estudos experimentais e numéricos adicionais que
forneçam uma formulação de cálculo da velocidade de insuflação que garante uma eficaz
barreira aerotermodinâmica para equipamentos expositores refrigerados, tendo em
consideração as suas particularidades, no sentido de comprovar os resultados aqui descritos e
auxiliar no projecto destes dispositivos.

6. Conclusão
Este estudo experimental destina-se discutir a estabilidade da cortina de ar presente num
equipamento expositor refrigerado aberto ao ar ambiente para diferentes condições do ar
ambiente. Para tal são calculados a carga térmica de arrefecimento específica e os números
de Reynolds e de Richardson. Os valores destes parãmetros adimensionais são comparados
com os obtidos por diferentes autores que desenvolveram estudos nesta temática.
Adicionalmente são calculados dois parãmetros adimensionais: módulo de deflecção e
correlação do parâmetro de deflecção que permitem determinar a velocidade de insuflação
que garante uma adequada barreira aerotermodinâmica assegurando a estabilidade da cortina
de ar. Da comparação dos resultados com outros estudos é revelada a necessidade de
aumentar ligeiramente o valor actual da velocidade de insuflação com o objectivo de
providenciar uma ainda melhor barreira aerotermodinâmica. Porém, os estudos experimentais
desenvolvidos pelas referências bibliográficas utilizadas não contemplam pormenores
específicos ao escoamento da cortina de ar nesta aplicação em particular. As simplificações
realizadas nos estudos destes autores pode levar a uma sobreestimação da velocidade de
insuflação. Revela-se então a necessidade de estudos complementares neste tipo de
equipamentos que providenciem um método expedito e preciso de cálculo da velocidade de
insuflação que garanta uma eficaz barreira aerotermodinâmica.
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Resumo
A Volumatic® é a câmara de expansão mais utilizada do mercado, sendo portanto a que maior atenção tem tido em
estudos de simulação do escoamento. Para se poder atingir este objectivo, foi elaborado um sistema de modo a
duplicar o sistema respiratório onde se poderia induzir a libertação de fármacos e, desta forma, analisar a
distribuição do fluido, para então ser possível validar as simulações elaboradas. Para a obtenção destes dados
experimentais, foi utilizada a técnica de Dinâmica Computacional de Fluidos (Laser Doppler Anemometry - LDA) para
medir a velocidade ao longo do centro da câmara, em regiões de fronteira, para comparar então com os modelos
simulados.
Palavras-chave: Câmaras de expansão, pMDI, LDA

1. Introdução
A asma é uma doença que afecta uma grande percentagem da população mundial, não
havendo uma faixa etária particularmente afectada mas que é ainda mais preocupante para
as crianças. Para o tratamento desta patologia são normalmente utilizados inaladores que
permitem a deposição pulmonar de fármacos sendo utilizados para tal, dispositivos Inalador
de pó seco (Dry Powder Inhaler - DPIs), Nebulizadores ou Inalador de dose Pressurizada
(Pressurized Metered Dose Inhaler - pMDIs. Por norma, os pMDIs são os dispositivos mais
utilizados devido ao seu tamanho, preço e facilidade de utilização.
No entanto, estes dispositivos não são totalmente eficazes recorrendo-se então a câmaras de
expansão (spacers) acopladas aos pMDIs para melhorar a eficácia de deposição do fármaco.
Existem no mercado diversas câmaras de expansão sendo a Volumatic ® a mais utilizada pois,
para além de ser a que apresenta dos melhores resultados, também é a que tem preços mais
acessíveis para o consumidor. Por esta mesma razão, a Volumatic® tem sido alvo de estudo
para que seja possível melhorar a sua eficácia.
Tendo então em conta a importância deste tema, tem sido dada prioridade a este tipo de
estudos, existindo nesta altura diversas teses que simulam computacionalmente a distribuição
do fluido dentro das mesmas de modo a se poder optimizar estes dispositivos. Este estudo é
importante de modo a se entender quais as variações que existem dentro do recipiente, para
que seja possível projectar novos dispositivos com diferentes geometrias, tamanhos e
mecanismos, por forma a aumentar o efeito de deposição do fármaco nos pulmões por
inalação.
No entanto, embora haja simulações, é importante saber se estas se encontram de acordo
com o que acontece na realidade, sendo assim importante, comparar valores simulados com
os obtidos experimentalmente.
Desta forma, foi então construído um mecanismo que simula o ciclo respiratório, de modo a
que fosse possível obter condições iguais às utilizadas nos diferentes modelos simulados que
têm sido o âmbito de trabalho da equipa da Universidade do Minho nesta área, e recorrendo a
técnicas de LDA (Laser Doppler Anenometry), analisar o fluxo no interior da câmara.
A técnica acima referida recorre a um laser de alta precisão e elevada potência, que inspira
grandes cuidados, tanto a nível financeiro (devido ao elevado custo de aquisição bem como
de manutenção), como a nível fisiológico (se por descuido se olhar directamente para o laser,
existe o risco de cegueira). Este laser recorre a dois feixes de luz, um azul e outro verde,
orientados para direcções perpendiculares, de modo a obter informação espacial que permita
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determinar mapas vectoriais, os quais deverão ser interpretados pelo software específico para
se obterem valores de velocidade.
A Volumatic® é uma câmara que com a sua geometria, tem zonas de recirculação (na zona
central), tal como outras de deslocamento linear. A análise efectuada vai ser relativa ao eixo
central, à região anexa às paredes e no meio destas duas na Volumatic ® de forma a ser
possível analisar a tendência do deslocamento no interior da câmara.
Com os dados obtidos, espera-se poder validar as simulações geradas computacionalmente
para se poder prosseguir com novas abordagens ao tema, as quais poderão proporcionar a
optimização da câmara existente, ou a concepção de uma nova câmara.

2. Perspectiva Clínica
A asma é uma doença crónica que afecta uma grande percentagem da população mundial,
sendo assim um problema de saúde pública sobre a qual incidem grandes esforços para
suavizar os seus efeitos. Todas as classes sociais, géneros e idades sofrem da mesma maneira
sendo as crianças e os idosos os que requerem maiores cuidados (1).
A dificuldade na administração de fármacos no tratamento da asma consiste em administrar
uma quantidade mínima de fármaco, que permita atingir a dose terapêutica no órgão alvo,
minimizando os efeitos secundários destes, sendo as câmaras de expansão os dispositivos a
que se vulgarmente recorre de modo a aumentar a eficácia.
Hoje em dia a terapêutica da asma assenta essencialmente na aplicação de fármacos inalados
de modo a atingir doses terapêuticas nos órgãos alvos minimizando os efeitos sistémicos dos
mesmos. A deposição do fármaco inalado, como já foi referido, é o maior problema, estando
esta dependente primariamente do tamanho das partículas do fármaco sendo que a deposição
é tanto maior quanto menores forem as partículas (2).
A Volumatic®, ver Figura 1, foi desenvolvida pela GlaxoSmithKline© sendo um dos spacers
mais utilizados no meio hospitalar pois é possível obter bons resultados em relação às
restantes sendo também a solução a nível económico mais viável (3).
Este spacer em relação aos restantes é considerado de grande volume (750 ml), fabricado em
policarbonato, sendo o seu formato particular em cone, razão de estudo pois dessa forma é
mais susceptível a zonas de recirculação (3).

Figura 1. Câmara de expansão Volumatic® acoplada ao sistema simulador do ciclo respiratório com os feixes do LDA
activos

Para que a câmara de expansão seja apenas utilizada durante a inspiração, na zona do bocal
existe uma válvula anti-retorno que impossibilita então a entrada de ar pelo bocal.

3. Parâmetros Iniciais
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Como referido anteriormente, o grande objectivo do sistema seria obter um mecanismo capaz
de recriar o ciclo respiratório, com um caudal aproximado da realidade, sendo possível
observar não só o período onde obtemos o maior valor de velocidade (ponto máximo de
inspiração), como também observar o período de expiração, para observar as alterações
existentes.
A. Parâmetros experimentais
A primeira análise efectuada sobre este tema, teve como objectivo avaliar o desempenho da
libertação de fármacos pelo Ventilan® (inalador) quando acoplado a 3 câmaras de expansão,
entre as quais a Volumatic®, utilizando um simulador do tracto respiratório (4).
Além desta análise a nível laboratorial, foi também simulado utilizando o software CFD
Fluent™, o escoamento dentro da câmara Volumatic®. Para esta análise numérica, foi
necessário estabelecer uma função que transmitisse a velocidade periódica num ciclo de
respiração (4).
v (m⁄s)=6,458×sin(1,571t)

(1)

O valor máximo, de 6,458 m/s, surge a 1 s no bocal, obtendo-se um valor nulo para os
instantes entre 2 e 4 s (4-5).
Foi no estudo realizado em (5) que foi elaborada uma primeira montagem que simula o ciclo
respiratório que vai ser utilizada ao longo do presente trabalho.
B. Valores simulados
Dos estudos referidos, vai ser necessário retirar a informação relevante a cada momento em
que a velocidade é máxima, ou seja, ao pico da inspiração, pois é sobre este instante que vai
ser retirada informação do sistema simulado.
Este estudo, além do fluxo de velocidades dentro da Volumatic ®, também permitiu elaborar
uma análise da velocidade axial ao longo do eixo central da câmara em duas situações: (a)
fluxo de ar, e (b) fluxo de ar com partículas (5).

3. Sistema Experimental
O sistema experimental, teve de ser adaptado e optimizado, pois, embora o sistema em si
fosse funcional, os valores obtidos para a velocidade não tinham suficiente aproximação com
os parâmetros usados nos estudos realizados anteriormente.
Desta forma, foi necessário modificar alguns componentes de modo a obter um caudal o mais
aproximado possível do simulado computacionalmente.
A. Componentes
O sistema terá diversos componentes, desde a posição de introdução de partículas no sistema
(ou seeding) ao ventilador, tendo sido considerada também a componente de segurança para
o utilizador, protegendo-o quer a nível de inspiração de substâncias prejudiciais, quer em
termos de localização do laser a ser utilizado - ver Figura 2.
Para a construção de qualquer sistema onde haja uma corrente de um qualquer fluido tornase necessário que tenhamos alguma força a ser exercida sobre este, quer seja fruto da
gravidade ou de mecanismo capaz de actuar sobre o fluido.
Para este caso, foi utilizado um ventilador, com diferentes velocidades, de modo a ter mais
uma forma de controlar a força a ser exercida no sistema e, assim, o caudal a ser observado.
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Figura 2. Representação esquemática do sistema experimental simulador do ciclo respiratório, adoptado a partir de
(5)

Para que as partículas a ser dispersadas para dentro do sistema não fossem libertadas para o
meio ambiente, e dessa forma, ter efeitos nocivos para o utilizador, foi necessário acoplar um
sistema de extracção. Os laboratórios do Departamento de Engenharia Mecânica da
Universidade do Minho estão equipados com uma rede de exaustão, tendo sido ligado à saída
do ventilador o tubo para a extracção das partículas.
Tabela 1- Componentes do Sistema Experimental
Seeding
Câmara
Válvula – motor passo-a-passo
Ventilador
Exaustão
Laser
Software

Nebulizador
Volumatic®
Inspiração / Expiração
Controlo do caudal com estrangulamento localizado
Partículas do material nebulizado
LDA (Laser Doppler Anemometry)
BSA Flow Manager®

Ao ventilador, foi ligado um tubo com cerca de 70 cm de comprimento e 4,2 cm de diâmetro
interno, sendo a câmara de expansão colocada na extremidade do mesmo.
Para que fosse possível simular efectivamente o ciclo respiratório, era necessário construir
um mecanismo que anulasse periodicamente, e com eficácia, a aplicação do ventilador, de
forma a criar o movimento da inspiração e inspiração. Para tal, foi colocado a cerca de 20 cm
no tubo (na extremidade do ventilador), uma válvula unidireccional, ligada a um motor de
passo programado para funcionar de acordo com o ciclo respiratório. Isto é, durante a
inspiração, dos 0 aos 2 s, estaria aberta, sendo que estaria totalmente aberta durante o 1º
segundo, e durante a expiração; dos 2 aos 4 segundos estaria fechada.
Para que fosse possível diminuir e regular em menor escala a velocidade obtida, foi
necessário usar um estrangulamento junto ao ventilador, de forma a conseguir obter o valor
desejado de 60 L/min que foi o utilizado nos estudos simulados computacionalmente.
B. Limitações
Embora, o sistema tenha sido idealizado e construído para simular todo o ciclo respiratório,
devido a limitações de fabrico de peças, não foi possível obter um sistema viável para o
período da expiração, isto é, em que não existe um fluxo de velocidade dentro do sistema.
Como foi mencionado anteriormente, foi criada uma válvula que abre e fecha conforme o
programa elaborado para o efeito, mas como esta não foi feita à medida do interior do tubo,
existindo uma (pequena) folga que não foi possível eliminar.
Desta forma, e embora exista uma diminuição do caudal no instante em que a válvula se
encontra fechada, esta não bloqueia totalmente o escoamento como seria de esperar durante
a expiração no sistema.
C. LDA
A técnica usada para se medir a velocidade das partículas tem como base a informação
recolhida pela reflexão da luz emitida por dois feixes distintos, cada um responsável por
obter a deslocação da mesma em eixos perpendiculares, sendo estes valores interpretados
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depois por um conjunto de filtros e conversores que fazem parte do sistema global de
medição.
Esta técnica tem diversas aplicações, havendo até situações em que são utilizados sistemas
em mais complexos que o usado, de modo a potenciar a resolução e a captação de dados para
uma maior escala, para que se consiga obter uma análise 3D.
Este tipo de abordagem tem sido utilizada com bastante frequência em diversas actividades
de investigação, pois é importante haver todo um conjunto de simulações antes mesmo de se
passar para a parte laboratorial (6).
A análise que se vai fazer ao sistema vai ter apenas duas dimensões, no entanto, esta técnica
pode ser alargada para se conseguir ter uma análise mais detalhada em 3D e, assim,
conseguir-se construir um modelo virtual do fluxo no interior da câmara de expansão. Pode
ser de tal forma elaborada que é possível criar imagens ou mesmo analisar o relevo de
algumas superfícies desde que se disponham de lasers suficientes para o efeito.
Esta técnica apresenta o inconveniente de depender da introdução de partículas no
escoamento. Visto que a análise do escoamento se baseia no estudo da movimentação das
partículas, torna-se de grande importância a certificação de que as mesmas se deslocam com
o fluido, para que os resultados finais descrevam o comportamento do fluido correctamente e
com grande precisão.
Por outro lado, e como é óbvio, esta técnica apresenta não só desvantagens mas também
vantagens, entre elas:
Trata-se de uma técnica não intrusiva, uma vez que não se verifica alteração do
escoamento, por não existir nenhum tipo de contacto físico com o fluido, visto a
análise do escoamento ser efectuada através de raios laser.
A medição é baseada na estabilização e linearização de ondas electromagnéticas e,
como estas não sofrem alterações de factores físicos (temperatura ou pressão, por
exemplo), a resposta dos LDA à velocidade das partículas é totalmente linear. Assim,
não se verifica a necessidade de calibração.
Verifica-se elevada resolução temporal e espacial, devido à associação entre
processadores com baixo tempo de resposta e a capacidade que a tecnologia LDA tem
de criar volumes de controlo de dimensões muito pequenas. Caso a concentração de
partículas não seja suficiente, surgirão complicações no que diz respeito à resolução
temporal (7).

4. Condições de teste
Embora se tenha, até agora, mencionado o termo partículas, tem que se ter em conta quais
as que se utilizam, pois, como foi referido, toda a técnica se baseia no facto de haver
reflexão de luz, logo, se não houver este fenómeno, não se consegue captar qualquer valor.
A. Posição do Laser
Inicialmente, este estudo ia ter como base a análise do movimento dos fluidos a nível central
da câmara; no entanto, foi relevante alargar este estudo para regiões fronteira e de zonas
intermédias, para se poder ter uma análise mais completa do que acontece ao longo do
escoamento. Esta técnica é muito precisa, sendo que é necessário ter a intersecção dos dois
lasers no local onde se quer obter valores, caso contrário torna-se necessário repetir tudo
novamente.
Para facilitar este processo, o laser foi acoplado a uma base com ajuste de posição nas três
direcções, com resolução até à décima de milímetro. Desta forma, foi possível ajustar todas
as posições em que era necessário medir, quer ao nível das posições fronteira, quer mesmo ao
nível central da câmara.
B. Acesso Óptico
A posição do laser teve de ir mudando conforme se introduzia uma barreira entre o local onde
se queria observar o fluxo de partículas e o laser. Isto é, como é um sistema todo dependente
de fenómenos ópticos, se houver uma barreira com determinado ângulo, vai fazer com que
exista uma refracção de luz que altera a localização do ponto de intersecção.
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Inicialmente, o funcionamento do laser foi testado com a nebulização de apenas partículas
num sistema sem qualquer barreira entre o laser e as partículas. De seguida foram
introduzidas barreiras, que não eram mais do que as paredes da câmara, mas que, mesmo
assim, tiveram de ser consideradas e ponderadas nos parâmetros da experiência.
C. Partículas
Para testar o funcionamento do laser foram então nebulizadas partículas de água, as quais
não precisavam de qualquer tipo de aspiração e de cuidados especiais que obriguem à
utilização de sistemas apropriados de aspiração, para que não sejam inaladas pelo utilizador,
num sistema sem qualquer barreira entre o laser e as partículas. Desta forma, foi possível
começar a perceber quais os parâmetros que se podiam alterar, para configurar e
reconfigurar o sistema, e qual a sua correspondência directa com os resultados obtidos.
Após esta primeira análise, foi então possível passar para o sistema com paredes, já no
sistema de simulação do ciclo respiratório, e tiveram de se utilizar partículas de óleo, visto
que as partículas de água se dispersavam e evaporavam dentro do sistema montado para
simular o sistema respiratório como já foi referido.
Em termos de eficácia de obtenção de dados, não se obteve uma variação relacionada com a
troca do fluido, mas foi algo necessário para que se pudesse obter uma maior quantidade de
partículas a circular e, desta forma, aumentar a validação do sistema de teste.

5. Condições testadas
Como já foi referido, existiram várias condições testadas de modo a aumentar o nível de
conhecimentos sobre o sistema, sendo que, com cada variação, foi-se aumentando o nível de
complexidade do teste.
Os parâmetros que foram modificados são todos relativos à configuração do laser, sendo que
foi inicialmente estabelecido que era necessário ter a lente totalmente aberta para que se
obtivessem resultados viáveis, bem como ajustar a sensibilidade e ganho de sinal para valores
relativamente elevados.
A. Nebulizador com água
A primeira condição testada foi com o nebulizador apenas com água a ser vaporizada e com o
laser a obter a velocidade com que esta saía. Foram testados, para este caso, a maior
variação possível de parâmetros, pois, como não tinha ainda nenhuma barreira, já se podia
eliminar uma série de valores - ver Figura 3. Isto é, se sem barreira não fosse possível obter
uma taxa de validação e/ou de aquisição de valores considerável, não seria necessário impor
esses mesmos parâmetros para os ensaios seguintes.

Figura 3. Montagem do sistema testado inicialmente sem barreiras
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B. Nebulizador com água e com barreira (parte superior da Volumatic®)
De seguida, foi apenas colocado sobre o nebulizador uma das partes da Volumatic® (ver Figura
4), de modo a se poder observar as alterações que iriam ocorrer em termos de aquisição de
dados com a introdução de uma barreira.

Figura 4. Montagem do sistema testado inicialmente sem barreiras

C. Nebulizador com óleo ligado ao tubo
Com os valores e as conclusões tiradas nos testes iniciais, foi possível obter um conjunto de
relações entre os parâmetros alterados, o que permitiu começar a testar os valores dentro do
sistema criado para simular o ciclo respiratório.
Foi com base nestes valores que se começou a modificar os restantes componentes, a nível da
aspiração de fluidos, pois de acordo com o diâmetro do tubo que liga o ventilador à câmara,
era possível estabelecer o valor necessário para se aproximar do que se observa no ciclo
respiratório.
Foi alterado o fluido logo nas primeiras amostras, pois a água evaporava-se no ar e não
permitia que fosse possível obter qualquer informação sobre a velocidade de deslocação das
partículas no interior do tubo.
D. Nebulizador com a Volumatic® ligado ao sistema mecânico
Esta montagem foi efectuada para se poder conseguir chegar à fase final do estudo, onde se
iria obter a informação em toda a câmara para se poder retirar alguma conclusão sobre a
utilidade do sistema experimental adoptado.
Com este ensaio foi possível eliminar ainda mais alguns conjuntos de parâmetros que não
permitiram a obtenção de valores satisfatórios.
E. Montagem final com parâmetros definidos
Nesta fase, já não foi testada mais nenhuma variação de parâmetros, sendo obtidos os valores
finais para assim se compararem e analisarem os resultados e se obterem conclusões sobre
todo este trabalho de desenvolvimento de uma nova câmara de expansão.
Os parâmetros ideais foram obtidos como na análise anterior, sendo utilizados aqueles que
tinham a melhor relação entre a taxa de validação e de aquisição de dados.
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6. Ensaios Experimentais
Tal como referido na secção anterior, foram testadas várias condições para a obtenção de
resultados, e, de forma a optimizar a aquisição de dados pelo sistema, foram então alterados
os parâmetros que influenciavam directamente a quantidade de informação a ser recolhida.
A. Parâmetros de análise simples com água
Como referido anteriormente, a análise com água serviu apenas para a familiarização com o
funcionamento do equipamento de teste e começar a perceber a influência de cada um dos
parâmetros na aquisição de dados.
B. Parâmetros de análise com óleo
A primeira situação com óleo é relativa à optimização do sistema simulador do ciclo
respiratório, pois avalia a velocidade observada dentro do tubo. Conforme foi descrito
anteriormente, pretende-se obter um caudal de 60 L/min dentro do tubo, já que foi esse o
valor utilizado nas simulações numéricas efectuadas.
Os valores eram sempre descritos em m/s logo foi necessário converter o caudal de L/min, o
que, para uma conduta com 42 mm de diâmetro, correspondia a 0,72 m/s.
Foi a partir destes valores que foi calibrado o sistema, sendo ajustado o ventilador e sendo o
estrangulamento redimensionado de modo a que o valor se aproximasse do exigido.
À parte essa calibração, tal como foi referido, foram testadas novas combinações dos
parâmetros já descritos de forma a optimizar o sistema.
Com a câmara já montada, começou-se então a fase final de testes para se obter as
condições ideais, tendo sido definido que com a lenta aberta e com sensibilidade abaixo de
1400 V, não se obtinham bons resultados (ver Tabela 2).
Tabela 2- Resultados dos testes para obtenção dos parâmetros ideais
1400V
10dB
20dB
30dB

Lente Aberta (m/s)
0,720
0,754
0,739

Validação (%)
96,187
85,183
78,390

Taxa de dados
30,417
85,140
120,773

1600V
10dB
20dB
30dB

Lente Aberta (m/s)
0,744
0,737
0,753

Validação (%)
92,000
86,313
83,217

Taxa de dados
86,630
130,283
122,157

1800V
10dB
20dB
30dB

Lente Aberta (m/s)
0,734
0,727
0,720

Validação (%)
85,127
80,020
76,873

Taxa de dados
123,287
141,083
143,060

7. Análise e Discussão de Resultados
A. Testes com água
Não foi possível recolher qualquer tipo de informação para 500 V e 800 V de tensão de
alimentação (sensibilidade) do laser, excepto quando a lente se encontra completamente
aberta e com ganho de sinal inferior a 26 dB, quando não existe qualquer tipo de barreira
entre as partículas e o laser; logo, é possível assumir que, com algum tipo de parede no meio,
também não era possível recolher, o que se comprovou de seguida.
Com o aumento da tensão de alimentação para 1000 V, já foi possível recolher resultados, ou
seja, o sistema já começava a reconhecer o deslocamento de partículas mesmo com a lente
reduzida, isto para o sistema sem barreiras. Quando se passava para o sistema com a barreira
implementada, só se conseguiam obter dados para valores elevados de ganho de sinal e com a
lente totalmente aberta.
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Já com a sensibilidade do laser no máximo era possível obter valores em quase todos os casos.
Apenas para o sistema com barreira, baixo ganho de sinal e lente reduzida, é que não se
obtinham valores.
Ou seja, como o sistema a ser testado vai ter barreiras, o laser tem de ter valores de tensão
de alimentação acima de 1000 V, pois só quando aliado a ganhos de sinal perto de 30 dB
(valor máximo) é que se conseguia recolher algum tipo de informação.
Desta forma, para os testes seguintes, foi considerado que teriam de ser novamente testados
os mesmos intervalos de ganho de sinal para valores superiores a 1000 V de tensão de
alimentação.
B. Testes com óleo
Como referido anteriormente, a água foi substituída por óleo, pois esta evaporava e não
permitia a medição da velocidade das partículas a serem movimentadas.
Esta alteração não surtiu variações relevantes a nível de comportamento das partículas no
escoamento; no entanto, impediu a realização de muitos testes seguidos, visto que existia
uma acumulação de líquido na zona da válvula anti-retorno da Volumatic®.
Esta acumulação influenciava os resultados, pois fazia com que a zona de circulação de ar
para fora da câmara estivesse tapada pelo líquido acumulado. Assim, e cada vez que
acontecia este bloqueio, tinha de ser desmontada a câmara e todo o sistema tinha de ser
montado de novo.
Na Tabela 2 estão listados os resultados obtidos a partir da análise da velocidade das
partículas no interior do tubo da montagem correspondente à Figura 5. Dentro deste tubo era
necessário obter valores na ordem dos 0,72 m/s correspondentes ao caudal de ar observado
num adulto normal e que foi o valor utilizado nas simulações dos estudos anteriores.

Figura 5. Medição da velocidade no interior do tubo do sistema

As variações observadas nos valores de velocidade são esperadas visto que, conforme se iam
obtendo valores, eram introduzidas alterações ao sistema para se aproximar do valor
necessário. Além deste facto também convém referir que enquanto que a nível de simulações
é possível escolher e definir com exactidão os valores experimentais, em laboratório não é
possível ter a mesma exactidão.
O sistema, além de estar ligado ao ventilador que exercia a maior parte da força necessária
para se obter a velocidade desejada, estava também ligado ao sistema de exaustão do
laboratório que induzia uma força que tinha igualmente de ser considerada para o valor final.
Conforme se pode analisar, quanto mais alta a sensibilidade maior a velocidade de aquisição
de dados, mas na mesma proporção menor é a taxa de validação dos mesmos, sendo que o
mesmo sucede para o ganho de sinal.
Desta forma, era necessário obter uma boa relação entre a taxa de validação e velocidade de
aquisição de dados. A nível da sensibilidade, os 1600 V eram os que ofereciam esta relação.
Para uma tensão de 1400 V, o valor de aquisição de dados era baixo (30 amostras/s), embora
houvesse uma taxa de validação de 96 % para 10 dB. Para 1800 V o valor mais elevado era de
123 amostras/s, apenas com 85 % de taxa de validação.
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8. Conclusões
O trabalho desenvolvido permitiu atingir o objectivo fulcral da experiência que era validar os
estudos elaborados a nível de simulação do escoamento dentro da Volumatic® com base num
sistema mecânico que permitisse recriar o ciclo respiratório.
Foi possível observar que, embora não se tenham obtido exactamente os valores constantes
que é possível observar nas simulações numéricas, a tendência de valores é, essa sim,
constante e de acordo com o que se esperava.
Esta diferença era esperada, pois entre o ideal e o real existe sempre alguma diferença,
alguns valores fogem do que se desejava, mas, em termos da junção entre o efectuado para
se ter um sistema mecânico capaz de recriar o sistema respiratório, e o seu uso para se
analisar a eficácia na Volumatic®, é possível tirar conclusões positivas.
O trabalho desenvolvido e discutido neste trabalho vai ser utlizado para numa próxima
publicação comparar os resultados obtidos experimentalmente com as simulações existentes
relativamente ao comportamento do fluido dentro da Volumatic® para validar os mesmos.

Referências
(1) Abreu, Sofia [et al.]; “Necessidade do estudo de câmaras de expansão para utilização em
crianças asmáticas” 5º Congresso Luso-Moçambicano de Engenharia, Maputo, 2008.
(2) Silva, Miriam Bastos da [et al.]; Aerosol therapy of equine respiratory disorders, 2001.
(3) Miller, M. R.; Bright, P.; “Differences in output from corticosteroid inhalers used with a
volumatic spacer” European Respiratory Journal, ERS Journals Ltd (1995), ISSN 0903-1936.
(4) Abreu, Sofia; “Estudo de diferentes câmaras de expansão para inaladores pressurizados “
Tese de Mestrado em Engenharia Biomédica, Braga : Universidade do Minho, 2007.
(5) Rebelo, Rita; “Estudo e Análise CFD da Câmara de Expansão Volumatic ®” Tese de Mestrado
em Engenharia Biomédica, Braga : Universidade do Minho, 2009.
(6) Dynamics, Dantec Laser Doppler Anemometry - measurement principles, Dantec Dynamics
- Laser Optical Measurement Systems and Sensors, Acedido a 02 de Novembro de 2010,
http://www.dantecdynamics.com/Default.aspx?ID=1046.
(7) Loureiro, J. B. R.; Pinho, F. T.; “Fundamentos de Anemometria Laser-Doppler” [Secção do
Livro] // Turbulência / autor do livro Freire Atila P. Silva, Ilha Anderson e Colaço Marcelo J..
- Rio de Janeiro : Associação Brasileira de Ciências e Engenharia Mecânica, ABCM, 2006. - Vol.
5.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING UBI2011 - 28-30 Nov 2011 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

Sistemas de Ventilação Natural em Edifícios de
Habitação.
Requisitos para a sua Modelização
Manuel Pinto
Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu
mpinto@estv.ipv.pt

João Viegas
Laboratório Nacional de Engenharia Civil
jviegas@lnec.pt

F. Marques da Silva
Laboratório Nacional de Engenharia Civil
fms@lnec.pt

Vasco P. de Freitas
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
vpfreita@fe.up.pt

Área Científica – CT 7 Construção
Resumo
A ventilação constitui uma parcela significativa das perdas térmicas, no período de inverno, o que conduz a uma
necessidade de minimizar os caudais. No entanto, é absolutamente necessária para garantir a qualidade do ar
interior, a segurança dos utilizadores e o controlo dos riscos de condensações. Em Portugal, tem-se evoluído no
sentido de reduzir a permeabilidade ao ar das caixilharias e da instalação de dispositivos de extração de ar nas
cozinhas e instalações sanitárias que, muitas vezes não sendo acompanhados das necessárias admissões de ar novo,
não podem garantir o número mínimo de renovações de ar necessárias. Recentemente realizaram-se, entre outros,
ensaios de caracterização da permeabilidade ar dos componentes do sistema de ventilação e obtenção dos
coeficientes de pressão de um edifício multifamiliar. Estes dados são necessários para, nomeadamente, conceber
tendências de melhoria da envolvente (ex.: janelas e caixas de estores) e realizar simulações com dados fiáveis. Esta
comunicação apresenta os resultados dos ensaios realizados.
Palavras-chave: habitações, permeabilidade ao ar, sistemas de ventilação, RPH50, coeficientes de pressão
modelização.

1.Introdução
Os sistemas de ventilação assumem uma grande importância na definição das condições
higrotérmicas e na qualidade do ar interior dos edifícios. São absolutamente necessários para
a remoção dos poluentes e da humidade produzida pela utilização dos edifícios, bem como
para garantir os níveis de oxigénio necessários ao metabolismo humano e aos aparelhos de
combustão.
Excluindo os sistemas de ventilação mecânica de caudal variável que permitem mais
facilmente otimizar a qualidade do ar interior e a conservação de energia, considera-se que
os sistemas de ventilação natural/mistos, baseados no princípio da ventilação geral e
permanente, podem constituir soluções de grande interesse, devido à sua grande
simplicidade.
Com o objetivo de caracterizar experimentalmente o funcionamento destes sistemas o
Laboratório de Física das Construções – LFC, da Faculdade de Engenharia da Universidade do
Porto, e o Laboratório Nacional de Engenharia Civil – LNEC, em colaboração com a Escola
Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu, desenvolveram um estudo experimental sobre
edifícios de habitação desocupados e ocupados, localizados no grande Porto, de modo a ser
possível definir regras de conceção e dispor de metodologias de quantificação do desempenho
destes sistemas.
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A metodologia adotada envolveu o ensaio em laboratório para a caracterização formal dos
componentes (dos edifícios e da instalação de ventilação), ensaio em obra de componentes
individuais para apreciar o seu desempenho em condições reais, a medição da permeabilidade
ao ar global de apartamentos e a caracterização experimental (em laboratório) da ação do
vento sobre os edifícios (determinação de coeficientes de pressão em túnel de vento).
Realizaram-se ensaios de permeabilidade em cinco apartamentos, pertencentes a um mesmo
edifício, com características construtivas idênticas. Estes dados são necessários para,
nomeadamente, conceber tendências de melhoria da envolvente (ex.: janelas e caixas de
estore) e realizar simulações com dados fiáveis.

2.Descrição do edifício e do sistema de ventilação
Selecionou-se um conjunto de edifícios multifamiliares de 4 pisos [1], localizados em Areias –
Gondomar, incluídos no programa de habitações a custos controlados (PER). O conjunto
habitacional apresenta as seguintes características (Fig. 1 e Fig. 3):
- edifícios com 4 pisos e 94 apartamentos, no total;
- apartamentos do tipo T1, T2 e T3 (maioritariamente do tipo T2) com pé-direito
aproximado de 2,5 m;
- apartamentos com diferentes orientações (entradas orientadas a SE, NW e NE);
- sistema de ventilação natural (solução base).

Figura 1 - Vista parcial do empreendimento selecionado.

O sistema de ventilação proposto pelo projetista apresentava as seguintes características:
- admissão de ar por grelhas autorreguláveis sob a caixa de estore a uma altura
aproximada de 2 m; uma grelha por quarto e duas grelhas na sala de “módulo” 30 caudal de referência (m3/h) sob a diferença de pressão de 20 Pa. Não respeita o
especificado na NP 1037-1: 2002 [2], esta refere que o caudal de referência é obtido
para uma diferença de pressão de 10 Pa;
- admissão de ar por grelha fixa na porta exterior da cozinha (confinante com varanda)
instalada na zona inferior da porta com dimensões de 55 16,5 cm2;
- extração da instalação sanitária com grelha fixa “corrente” plástica posicionada a
aproximadamente 2,1 m do pavimento (área bruta de 15 15 cm2 e área útil
aproximada de 26 cm2); conduta de PVC de 110 nos T2 e 125 nos T3, com saída de
evacuação de ar a aproximadamente 1,0 m acima do nível da cobertura em terraço
(lajetas de cobertura em betão);
- extração do fogão por conduta individual metálica ( 150) situada a 1,95 m do
pavimento com saco metálico (62 60 72 cm3) e saída de evacuação de ar a
aproximadamente 1,0 m acima do nível da cobertura (lajetas de cobertura em betão);
- extração do esquentador ( 19,1 kW), situado junto à janela da cozinha, por conduta
metálica situada a 2,25 m do pavimento e saída de evacuação de ar a
aproximadamente 1,0 m acima do nível da cobertura (lajetas de cobertura em betão);
conduta coletiva, sem ramais individuais, de 175 para os três primeiros pisos e
individual de 125 para o último piso.
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Na fase de realização dos ensaios, complementou-se o projeto com a instalação, em alguns
apartamentos, de ventiladores estáticos e grelhas de passagem de ar nas portas das cozinhas
e instalações sanitárias (área útil de 247,5 cm2).
A Fig. 2 mostra alguns dos dispositivos implementados nos apartamentos.

a) Ventilador estático na conduta da instalação
sanitária.

b) Grelha autorregulável instalada nos quartos e
sala.

c) Grelha instalada na porta exterior da cozinha.

d) Grelha instalada na porta da instalação
sanitária e cozinha.

Figura 2- Dispositivos implementados.

Os elementos que não fazendo parte diretamente do sistema de ventilação, mas que, no
entanto, o influenciam, apresentavam as seguintes características:
- portas dos quartos em aglomerado de madeira com vedantes de borracha nas folgas
laterais e superior e folgas inferiores com altura média de 0,4 cm quando fechadas
(sob a porta posicionava-se o bite de transição entre o pavimento cerâmico e o
pavimento flutuante em madeira dos quartos);
- portas da cozinha e instalação sanitária em aglomerado de madeira com vedantes de
borracha nas folgas laterais e superior e folgas inferiores com altura média de 0,8 cm
(sem bite);
- porta principal em madeira maciça com vedantes de borracha nas folgas laterais e
superior e soleira rebaixada 1 cm para o interior;
- caixa de estore em poliestireno expandido (EPS) com tampa horizontal em aglomerado
de madeira nos quartos e sala;
- janelas de correr (vidro simples) com 2 folhas e permeabilidade ao ar ensaiada no
LNEC pertencendo à antiga classe A3 (melhor classe de permeabilidade ao ar segundo
o sistema de classificação das Directivas UEAtc para Homologação de Janelas [3], em
uso em Portugal à data do início deste estudo).
Comparando os requisitos da NP-1037-1: 2002 [2], com o sistema de ventilação projetado e
implementado, poderá concluir-se, nomeadamente, o seguinte:
- a admissão de ar está ligeiramente subdimensionada;
- a conduta da instalação sanitária é de secção reduzida;
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- a grelha de extração da instalação sanitária tem uma área útil inferior em cerca de
80% em relação à área recomendada;
- as folgas das portas, quando fechadas, são de secção bastante reduzida;
- a conduta coletiva de exaustão do esquentador, sem ramais individuais, não é uma
solução prevista/recomendável, nem a secção da conduta para três pisos é suficiente;
- a entrada de ar suplementar na cozinha, através da porta exterior, não é necessária
em função do sistema de ventilação conjunta implementado.
Em face das incorreções encontradas correntemente em projetos de ventilação natural é
premente aquilatar as consequências das mesmas no desempenho dos sistemas. Sendo assim,
levou-se a efeito uma campanha experimental que teve como objetivo caracterizar o
desempenho dos componentes que mais influem no desempenho dos sistemas [4].

3. Ensaios realizados
A campanha experimental realizada teve como objetivo caracterizar os dispositivos
instalados, tanto em laboratório (LNEC), como in situ.
Os ensaios in situ foram executados recorrendo a uma porta ventiladora (modelo Minneapolis
Blower Door). A obtenção da permeabilidade de componentes recorreu ao método indireto e
consistiu essencialmente em obter a diferença de caudal entre duas situações distintas.
Os elementos e dispositivos de construção ensaiados foram os seguintes:
- grelha autorregulável de admissão de ar;
- janela padrão (dos quartos);
- grelha de extração de ar das instalações sanitárias;
- ventilador estático;
- caixa de estore;
- portas interiores e exteriores.
Complementarmente, e na sequência dos ensaios anteriores, determinou-se a permeabilidade
global de alguns apartamentos, para uma diferença de pressão de 50 Pa - RPH50. A planta do
empreendimento e os apartamentos ensaiados constam da Fig. 3. De modo a caracterizar a
ação do vento, também se determinaram os coeficientes de pressão do edifício em estudo.
Apart. 3: R/C
Apart. 4: 3.º andar

Apart. 5: 1.º andar

Apart. 1: R/C
Apart. 2: 3.º andar
Apart. 6: R/C
Apart. 7: 3.º andar

Figura 3 – Localização dos sete apartamentos ensaiados no empreendimento.

4. Resultados dos ensaios - Permeabilidade global dos apartamentos
A obtenção da permeabilidade global dos apartamentos procurou, sempre que possível, seguir
a norma EN 13829: 2000 [5], sobre determinação da permeabilidade ao ar de edifícios pelo
que, nos ensaios apresentados, as condições meteorológicas não influenciaram
significativamente os resultados.
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RPH 50 [h-1]

O ensaio de permeabilidade global dos apartamentos foi executado segundo o método B da
EN 13829: 2000 [5] (efetuando a oclusão das grelhas da cozinha, instalação sanitária, porta
exterior da cozinha e autorreguláveis), equivalente ao método B da ISO 9972: 2006. O
resultado deste ensaio encontra-se apresentado na Fig. 4.
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Apartamento (teste)
Figura 4 - Permeabilidade global dos apartamentos.

Da observação da Fig. 4 pode concluir-se que o valor da permeabilidade global (RPH50), em
cada apartamento estudado, é semelhante para o ensaio de pressão e depressão. Constata-se
também que os apartamentos 1 e 3 situados no nível mais baixo apresentam uma
permeabilidade mais baixa relativamente aos apartamentos 2 e 5, estes situados a um nível
mais elevado (4.º piso).
Apesar de se terem ensaiado apartamentos com as mesmas dimensões, com componentes
iguais e processos construtivos iguais, a permeabilidade global apresenta uma grande
variação. Regista-se uma variação de RPH50 entre 4,4 h-1 e 9,0 h-1 para uma média de 6,1 h-1.
De acordo com a norma EN ISO 13790: 2004 [6], para edifícios multifamiliares os resultados
obtidos situam-se na classe elevada de permeabilidade ao ar. Esta elevada permeabilidade
pode dever-se à variação das dimensões das juntas periféricas das caixas de estores e das
juntas inferiores das portas exteriores dos apartamentos.
Na Fig. 5 apresenta-se a distribuição da permeabilidade nos apartamentos 1 e 3, da qual se
pode concluir que o componente com maior contribuição para a permeabilidade global ao ar é
a caixa de estore, realçando a necessidade de incrementar a qualidade de projeto e execução
deste componente.

Outros
(21 a 28%)

Caixilharias
(10%)

Caixas
estores
(61 a 71%)

Figura 5 - Distribuição da permeabilidade nos apartamentos 1 e 3 (ensaios em pressão).

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING UBI2011 - 28-30 Nov 2011 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

A obtenção da permeabilidade de componentes recorreu ao método indireto e consistiu
essencialmente em obter a diferença de caudal entre duas situações distintas. Por exemplo,
no caso da determinação da permeabilidade de uma janela, esta foi obtida pela diferença
entre uma situação inicial, em que o compartimento foi pressurizado (as janelas e portas dos
compartimentos adjacentes ficaram abertas), e uma segunda situação, em que a janela foi
vedada (selagem de todas as juntas).
As outras vias de permeabilidade ao ar que se enquadram na classificação de “Outros” no
gráfico da Fig 5, podem ser, por exemplo, e para este caso (construção típica portuguesa), os
sistemas de água, esgotos e eletricidade.

5. Resultados dos ensaios - Permeabilidade dos componentes
Quanto à caracterização individual dos componentes, pode-se concluir, nomeadamente, o
seguinte [4]:
- de um modo geral, verifica-se que há alguma discrepância entre os resultados com
origens diferentes, nomeadamente, no caso da grelha autorregulável em que os
resultados experimentais apresentados pelo fabricante e os determinados em
laboratório no âmbito desta investigação divergem para as pressões mais elevadas (o
que para o caso da ventilação natural não é muito gravoso, em face das diferenças de
pressão serem correntemente baixas); esta discrepância de resultados deveu-se ao
deficiente funcionamento da membrana autorregulável;
- o ensaio in situ da janela dos quartos, comparativamente aos ensaios realizados pelo
fabricante dos perfis e constantes do boletim de ensaios do LNEC, revela que os
ensaios realizados sobre o protótipo do fabricante/instalador (caixilheiro) apresentam
um aumento significativo da permeabilidade ao ar, o que revela o desfasamento entre
as práticas de montagem dos dois intervenientes; este aumento significativo na
permeabilidade das janelas montadas em obra deve-se ao desrespeito das instruções
técnicas elaboradas pelo fabricante dos perfis;
- a elevada permeabilidade ao ar das portas exteriores, da cozinha e principal,
confirmou o que era expectável por inspecção visual destas: a deficiente configuração
da junta horizontal inferior conduziu a uma elevada permeabilidade ao ar; em face
dos requisitos da NP 1037-1: 2002 [2], este é um dos componentes que deverá merecer
mais atenção na fase de projeto e de execução; a baixa permeabilidade das portas
interiores, vem realçar a potencial restrição aos fluxos existentes num sistema de
ventilação, essencialmente devido às vedações laterais e superior; esta restrição
poderá ser obviada com uma junta inferior de maior dimensão ou pela instalação de
grelhas de passagem;
- a elevada perda de carga, obtida no desempenho da grelha “corrente” instalada na
conduta de exaustão da instalação sanitária, demonstra a importância de uma boa
seleção de componentes.

6. Resultados dos ensaios - Determinação em túnel de vento dos
coeficientes de pressão nas fachadas e cobertura
O ensaio de determinação dos coeficientes de pressão, Cp, foi realizado num dos túneis
aerodinâmicos do LNEC. Os ensaios foram executados sobre um modelo da urbanização, à
escala de 1:200 (Fig. 6), incluindo as edificações da vizinhança próxima.
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Figura 6 - Modelo da urbanização no túnel de vento.

O objetivo era avaliar a distribuição de pressão nas fachadas e coberturas, expressa pelos
respetivos coeficientes de pressão, face a diferentes rumos do vento, pelo que se julga útil
apresentar o regime de ventos local tomando por base os registos obtidos pelo Instituto de
Meteorologia na Serra do Pilar ( 4,4 km do local), à cota de 10 m acima do nível do solo, no
período que decorreu entre 1978 e 1992 (Fig. 7).

Figura 7 - Rosa-dos-ventos e distribuição da velocidade média do vento por rumo para a Serra do Pilar [7].

A forma de determinação dos coeficientes de pressão encontra-se descrita
pormenorizadamente em [7].
Na Fig. 8 mostra-se, a título de exemplo, o resultado obtido para uma das incidências(este),
sendo o conjunto da totalidade dos ensaios apresentado em [7]. As escalas dos eixos das
representações das distribuições dos valores de Cp referem-se às percentagens dos
comprimentos de fachada respetivos. A negro apresentam-se os valores pontuais dos
coeficientes de pressão na fachada principal (fachada orientada a Sueste), bem como a
estimativa de distribuição de Cp para toda a fachada. A amarelo apresentam-se os valores
pontuais dos coeficientes de pressão na fachada posterior (assinalada na planta com a mesma
cor). O indicador de rumo à direita da figura indica a incidência do vento sobre a fachada.
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Figura 8 - Distribuição pontual de Cp (a preto) e contínua na fachada principal (a cores); distribuição pontual de Cp
na fachada posterior (a amarelo). Edifício central, assinalado na figura inferior, para a incidência de 90º [7].

A principal razão que justifica a necessidade do conhecimento da distribuição de pressões na
envolvente do conjunto de edifícios em estudo prende-se com a ventilação. Neste contexto, a
posição da boca de saída das condutas de exaustão de produtos da combustão e da ventilação
das instalações sanitárias tem particular relevância. No caso presente, para além das pressões
à cota da cobertura, avaliaram-se os coeficientes de pressão para as seguintes cotas acima da
cobertura, Fig. 9: 0,0 m (a preto); 0,5 m (a vermelho); 2,0 m (a azul) e 5,0 m (a verde).

Fig. 9 - Distribuição pontual de Cp na cobertura para o edifício central, assinalado na planta inferior, para a
incidência de 270º [6].
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A NP 1037-1: 2002 [2] define uma zona de recirculação1, onde se deve evitar posicionar a
boca de saída das condutas de exaustão. No caso em estudo, o posicionamento das bocas de
saída não respeita a norma referida (para os apartamentos 3 a 5 situam-se a meio da
cobertura representada na Fig. 9); com exceção das situações particulares, uma altura da
saída das condutas a 2,0 m é compatível com um posicionamento fora das zonas de
recirculação [7].
A distribuição da ocorrência do vento por rumos revela que a maior parte das incidências se
situa em rumos opostos, este no inverno e oeste no verão (Fig. 7), o que, para o edifício em
estudo, origina incidências oblíquas relativamente ao edifício central. Os resultados dos
coeficientes de pressão para estas duas incidências revelam que [7]:
- para o rumo este (incidência de 90º), a fachada voltada para o pátio central (exposta
ao vento) tem, simplificadamente, uma distribuição simétrica: à esquerda, pressões, e
à direita, sucções; a fachada oposta (posterior) tem sucções (ver Fig. 8);
- para o rumo oeste (incidência de 270º), a fachada voltada para o pátio central tem
sucções; a fachada oposta tem pressões positivas, à exceção da fachada do edifício
mais à direita.
Em face do exposto, o vento tem papéis opostos, consoante a época do ano ou a fachada em
estudo, obtendo-se, genericamente, pressões, quando a fachada está exposta ao vento e
sucções, no caso contrário. Os resultados obtidos estão consentâneos com a investigação
portuguesa sobre a determinação de coeficientes de pressão em edifícios em “U” [8].
Relativamente ao posicionamento da saída das condutas, verifica-se que a altura é
insuficiente. Com exceção das situações particulares, uma altura da saída das condutas a
2,0 m é compatível com o posicionamento definido na NP 1037-1: 2002 [2].

7. Variáveis meteorológicas
Para efeitos de estudos de sistemas de ventilação natural, é necessário ter alguns cuidados
com a obtenção de dados relativos à temperatura ambiente, nomeadamente quando se
utilizam dados provenientes de estações meteorológicas situadas em zonas rurais ou
semirrurais. Estas podem registar temperaturas mais baixas que as urbanas, devido ao
fenómeno designado por “ilha de calor”, observável em ambiente urbano. Também devido ao
mesmo fenómeno, e em condições de vento fraco, pode haver um aumento da velocidade do
vento em meio urbano [9].
Na ausência de melhor informação, assume-se, normalmente, que a direção do vento é a
mesma que a da estação meteorológica (hipótese mais verosímil para terreno plano), sendo
esta considerada horizontal para velocidades superiores a 3-4 m/s (sem influência térmica)
[10].
Na adoção de valores de referência devem seguir-se alguns critérios:
- a distribuição de ocorrências por rumos vem associada à distribuição de velocidades
(Fig. 7); a consulta desta informação deve ser conjunta, porque um valor significativo
de ocorrência pode estar associado uma condição de calma, que retira significado ao
rumo [2];
- a escolha da velocidade de referência deverá ser feita de acordo com a variação
sazonal própria da zona e, se possível, tendo em conta a probabilidade de ocorrência,
obtida a partir de uma análise estatística dos valores registados [11]; para efeitos de
ventilação natural, pode considerar-se a velocidade média do vento que é excedida
em 50% do tempo [12, 13], obtida em registos com durações compreendidas entre 10
minutos a uma hora [8];
- para a temperatura de referência, pode ser adotado uma valor médio mensal [13].

1

Zona com baixas velocidades e, normalmente, sem direção definida do vento. No interior destas zonas o poder de sucção das
chaminés é diminuído.
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8. Conclusões
A investigação realizada em Portugal tem efetuado modelação de sistemas de ventilação
natural, mecânica, mistos ou híbridos, expondo as potencialidades, vantagens e desvantagens
de cada um. Por contraponto, a experimentação in situ tem sido bastante reduzida. No
entanto, somente com a caracterização experimental dos componentes a implementar se
pode atingir uma base sólida de apoio à modelização.
As principais conclusões retiradas dos ensaios são as seguintes:
- os apartamentos apresentam uma elevada permeabilidade ao ar. O componente com
maior contribuição para a permeabilidade global ao ar é a caixa de estore;
- a grelha autorregulável pode apresentar um deficiente funcionamento da membrana
autorregulável;
- o aumento significativo na permeabilidade das janelas montadas em obra,
comparativamente aos ensaios realizados pelo fabricante dos perfis, deve-se ao
desrespeito das instruções técnicas elaboradas pelo fabricante dos perfis;
- a deficiente configuração da junta horizontal inferior das portas exteriores, conduziu a
uma elevada permeabilidade ao ar;
- a baixa permeabilidade das portas interiores, poderá ser obviada com uma junta
inferior de maior dimensão ou pela instalação de grelhas de passagem;
- a grelha “corrente” frequentemente instalada nas condutas de exaustão das
instalações sanitárias tem uma elevada perda de carga.
- no caso em estudo, o posicionamento das bocas de saída das condutas na cobertura
não respeita o especificado na NP 1037 - 1: 2002.
Com o presente artigo, pretendeu-se dar mais um passo para a implementação do projeto de
ventilação, que ainda não faz parte da prática corrente de projeto. Este projeto é
indispensável para uma melhoria da qualidade da construção e do conforto higrotérmico no
interior dos edifícios de habitação.
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Abstract
The sustainability of renewable energy conversion systems for electricity supply is quantified
and compared. The energy conversion systems considered are: wind, photovoltaic,
geothermal, hydro, hydrogen, ocean (wave and tidal power) and nuclear. The sustainability
analysis is performed covering technological, economic, environmental and social aspects.
The indicators selected to characterize and quantify the sustainability of each subgroup are:
efficiency, lifetime, electricity generation cost, capital cost, CO2 emissions, area occupied,
employment creation and social acceptance. Membership functions are applied to determine
the sustainability index that quantifies how sustainable is each energy conversion system
depending on the most relevant indicator. This procedure includes a weighting coefficient
that varies in each case study to magnify the importance of one indicator relatively to the
others. Sustainability indices are compared in order to assess the energy conversion systems
mix for electricity supply more sustainable now and in the near future. Comparing the several
case studies, the global sustainability indicators suggest that the mix of energy conversion
systems for electricity supply should be based on hydro, wind and nuclear systems.
Keywords:

Sustainability indicators; Renewable energy; Electricity supply.

1. Introduction
The renewable energy systems became largely used due to the global necessity to reduce
fossil fuel consumption and consequently environment carbon footprint. However, the
energetic density provided by these systems is minimal when compared, as example, with the
nuclear energy which nowadays can be considered as "almost" a renewable source because
the new generation plants can reuse uranium. The recent accident in the 3rd reactor of
Fukushima Daiichi nuclear power plant in Japan caused by a natural disaster rise the necessity
of thinking again about mix of renewable energy sources used for electricity supply. This
accident brought back the undesirable impacts of nuclear energy. As the construction of fossil
fuel electric power plants is not an option due to their negative environmental impacts, the
sustainability of conversion processes and systems into electricity based on renewable sources
needs to be systematic evaluated. The scope is to assess their technological evolution,
environmental and economic impact and social approval in order to define a proper strategy
for the mix of renewable sources in electricity supply.
The renewable energy conversion systems assessed in this paper are wind, photovoltaic (PV),
nuclear, ocean, geothermal, hydro and hydrogen fuel cells. Wind energy has reached 159,2
GW of worldwide installed capacity [1] and 340 TWh of produced energy (2% of the electricity
global consumption). The nominal installed capacity of PV systems in 2010 was about 21 GW.
The PV market is ruled by Germany, which owns more than half of global market, followed
Italy, Japan and Spain. The latter was a global leader in 2008 but since then started to reduce
the growth of new installations [2]. Portugal had 2 MW of installed capacity in 2003 and
defined a goal of 150 MW to 2010 horizon [3].The nuclear energy resource has been used
along many decades and has a great potential for electricity productions. Although, it usage
has been always controversial due to social acceptance questions. Nuclear energy supplies
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about 13% (≈ 624 GW) of the world electric energy demand. The electricity generation
through nuclear energy has reached a value of 2558 TWh in 2009 [3-4]. The United States of
America is the country with more electricity through nuclear power plants with 19% of the
total consumption [5]. In 2006, France has bet this value with 80% of consumed electricity
produced by nuclear power plants [6]. The ocean energy contained in tides and waves are a
renewable source with a great energy density with about 320 GW available along the
European coast, which is 16% of the global resource [7-8]. However, the conversion
technology for ocean energy is still in a development stage. It is available very few
information about the electricity production from this resource. The geothermal resource is
based on the heat provided by the subsoil at depths of 3 km [9]. This energy can be used for
direct heating or for electricity generation by producing steam to drive a turbine [10]. Only
the latter process will be assessed in this work. In the past 25 years, the electricity
production by geothermal resource has significantly grown, reaching in 2007 about 10 GW of
worldwide installed capacity [11]. Hydro energy is based on river water storage in dams for
further utilization. The stored water is directed to a hydraulic turbine in order to drive an
electric generator [12]. Hydro energy is a resource globally wide spread with an installed
capacity of about 720 GW around the world [13]. Electricity production from hydrogen is
accomplished through fuel cells. Two kinds of fuel cells will be considered, the phosphoric
acid fuel cells and solid oxide fuel cells. Hydrogen is an abundant substance in the planet due
to its presence in the water molecule. However, the fuel cells are available in units of 5 to
250 kW, being more suitable for decentralized electricity production.

2. Sustainable assessment
To assess the sustainability of a technological process it must be employed indicators that
define and quantify the subsystems involved in the process. As the system properties are not
directly measurable, it should be used assessment tools in order to obtain their indicators.
Within the scope technological sustainability, the indicators must quantify the process
considering the environment impact, the associated costs, the conversion efficiency and the
lifetime of the technology. From the available indicators, it must be chosen those which best
represent and quantify these parameters. Selected the proper indicators, an index is
formulated to quantify the sustainability of each energy conversion process.
2.1 Chosen Indicators
In this study, 9 indicators were selected to describe the several energy conversion processes.
These are divided in 4 distinct groups, in which group corresponds to a different subsystem.
The used indicators are:
Technological performance indicators
Energy conversion efficiency
Lifetime
Energy payback time (E.P.B.T.)
Economic indicators
Electricity generation cost
Technology capital cost
Environmental indicators
Greenhouse gas emissions (CO2)
Occupied land
Social indicators
Job creation
Social acceptance
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2.2. Formulation of the sustainability index
After selecting the indicators, it is necessary to relate them in order to express them in a
single value that can quantify the technological process sustainability. This relationship is
achieved through a sustainability index formulation using the mathematical expression
suggested by [15]. It is necessary to assign a membership function, q(xi) to each xi indicator.
For each indicator, we have to:
•

Select the maximum, max (xi) and minimum, min(xi), values.

•

Indicate if the function q(xi) is increasing or decreasing with xi. According to the
membership function variation with the indicator, the proper expression should be
chosen.

If q(xi) value increases with the indicator xi the Equation 1 is used:


0

 xi − min(xi )
q( xi ) = 
 max(xi ) − min(xi )

1


if xi ≤ min(xi )
if min( xi ) < xi < max( xi )
if xi ≥ max( xi )

(1)

Otherwise, if q(xi) value decreases with the indicator xi, Equation 2 should be chosen:


1
if xi ≤ min( xi )

xi − min(xi )

q( xi ) = 1 −
if min(xi ) < xi < max(xi )
 max(xi ) − min(xi )
if xi ≥ max(xi )

0


(2)

The sustainability index (Q) is given by the sum of the several indicators accounting with the
respective weight (wi) that each one has in the index formulation. Considering m indicators
for the energy conversion process characterization, the final index mathematical expression is
given by Equation 3:
m

Q (q;w ) = ∑ w i qi

(3)

i =1

3. Sustainability indicators
The numerical values used for each indicator and energy conversion technology were
collected from several assessment studies performed by other authors. For the energy
conversion efficiency which quantifies the percentile of effective primary energy converted
into electricity, the values range was obtained in [14,16-18]. The lifetime of technology,
given in years, indicates the total time of operation of an energy conversion technology. For
this indicator the values were consulted in [12,14,17,19-20]. The E.P.B.T. is referred to the
time necessary for a technology generates the same amount of energy needed for its
manufacture and installation. Expressed in months, the values for E.P.B.T. were given be [12,
19-25].For the capital cost of each technology (expressed in €/MW)that represents the costs
of a technology power plant, were used values provided by [14,30-32]. For the greenhouse gas
emissions indicator, only CO2emissionsduring the manufacturing and installation of the
conversion technologies are considered in this work. This indicator is given in gCO2/kWh of
electricity generated and the values used to quantify it were obtained in [12,14,16,17,34-38].
The occupied land is referred to the field area used by the technology structure expressed in
km2/MW. For this indicator, were used values collected in [14,16,34,39-40]. The job creation
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indicates the capacity of employment of each installed technology. Its unit is (jobsn.er)/MW.
The used values for this indicator are from [41-45]. The social acceptance indicates the
population approval to install and explore a certain technology power plant. This indicator
encompasses the social-politic, community and market approval [46]. This indicator
quantification relies on statistical studies which were provided by [46-48]. All the values
ranges used in this work are graphically indicated in [49]. In the latter reference a description
of the used indicators is also presented.

4. Sustainability index application
According to values range obtained through extensive bibliographic review, two index values
are calculated, one referred to minimum values and other to maximum ones. For the
indicators that have just a single value, this one is uses in both situations. Several case
studies are performed. In first case scenario (case study n.er 1), all indicators are considered
of equal importance, i.e. having the same weight. In the remaining case studies, per case,
one indicator is considered more important than the others. This indicator will have a higher
weight and the remaining an equal lower weight coefficient. In this work, efficiency,
electricity generation costs, capital costs, CO2 emissions, E.P.B.T. and social acceptance are
decisive indicators in the quantification of conversion system sustainability[14]. According to
[14,15] where similar studies are presented, the most important indicator weight coefficient,
is within the range of 60-70%. In this present work, the mean value will be considered, a 65%
weight coefficient for the most important indicator in each case study. In Table 1 is indicated
the expression used for each indicator according to the membership function variation with
the indicator.
Table 1. Sustainability variation with increase of indicator value.

q1
q2
q3
q4
q5
q6
q7
q8
q9

Indicator
Energy conversion efficiency
Lifetime
Energy payback time (E.P.B.T.)
Electricity generation cost
Technology capital cost
CO2 emissions
Occupied land
Job creation
Social acceptance

Sustainability

Equation used

Increases

Equation 1

Decreases

Equation 2

Increases

Equation 1

In Figure1 is shown the sustainability index for each technology within its minimum and
maximum values range having all indicators the same weight. The following considerations
can be highlighted:
(1) The high efficiency and lifetime of hydro systems contribute significantly to its global
sustainability index;
(2) The reduced E.P.B.T. and low cost of electricity generation associated with wind and
nuclear systems contribute to their overall levels of sustainability;
(3) The capital cost needed to generate energy by photovoltaic systems, geothermal and
ocean (wave and tidal)penalizes their sustainability indexes;
(4) The reduced CO2 emissions associated with wind systems, hydro, hydrogen and nuclear
contribute to their sustainability indexes;
(5) The reduced area occupied by geothermal, hydrogen, nuclear and ocean energy
conversion systems also has influence on this technologies global sustainability index;
(6) The number of jobs generated by conversion systems of hydrogen into electricity and in a
lesser extent by photovoltaic systems potentiates their index;
(7) Social acceptance is less controversial in the wind, photovoltaic and hydro systems;
The analysis of this figure allows us to suggest a hierarchy of sustainability ranking of
conversion technologies and propose a mix of technologies to convert energy into electricity.
Thus, wind, hydro and nuclear conversion systems are the ones who stand in front of a
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sustainable future for the electricity supply. If nuclear energy, given the controversy it
generates, was excluded from this comparison, hydrogen and photovoltaic systemare included
in the front line of most sustainable energy conversion systems.

Figure 1: Sustainability index for each technology and maximum and minimum values range - Case 1 (Same weight for
all indicators).

Nevertheless, this analysis can be refined considering the following case studies where the
global sustainability is analysedfrom a single indicator view point. This kind of analysis is
important to figure which are the indicators more significant on the sustainability.
Figure 2shows the sustainability index for each technology considering energy conversion
efficiency as the core indicator (case study n.er 2).Hydro, wind and nuclear energy conversion
systems are the most sustainable. By other hand, photovoltaic and geothermal systems are
the less sustainable.

Figure 2: Sustainability index for each technology and maximum and minimum values range - Case 2 (Efficiency as
most relevant indicator).
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Considering case study n.er 3 where capital cost is the most relevant indicator, the same
energy conversion systems(hydro, wind and nuclear) as in previous case study getreach the
most significant results. In this case study, ocean energy conversion system is the less
sustainable.

Figure 3: Sustainability index for each technology and maximum and minimum values range - Case 3 (Capital cost as
most relevant indicator).

Likewise in the previous case studies, hydro, nuclear and wind conversion systems are the
most sustainable when electricity generation cost is considered the most relevant indicator to
assess sustainability (case study n.er 4). Photovoltaic and hydrogen conversion systems are the
less relevant.

Figure 4: Sustainability index for each technology and maximum and minimum values range - Case 4 (Electricity
generation cost as most relevant indicator).

If CO2 emissions are considered as the most relevant indicator (case study n.er 5), two of the
previous energy conversion systems leaders of sustainability continue show the highest values
(hydro and nuclear conversion systems). However, hydrogen conversion system also includes

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING UBI2011 - 28-30 Nov 2011 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

the leading group of most sustainable conversion systemsin this case study. Geothermal
energy conversion system is the less sustainable.

Figure 5: Sustainability index for each technology and maximum and minimum values range - Case 5 (CO2emissions as
most relevant indicator).

Case study n.er 6 considers E.P.B.T. as thecore indicator. As for previous case studies, nuclear
and wind energy conversion systems continue to go ahead in the mix for electricity
supply.Photovoltaic and geothermal energy conversion systems are the less sustainable.

Figure 6: Sustainability index for each technology and maximum and minimum values range - Case 6 (E.P.B.T. as most
relevant indicator).

In case study n.er 7,where social acceptance is considered as ameaningful indicator, there is a
shift on leadership of sustainability global index of energy conversion systems for electricity
supply. Photovoltaic system is considered as the most sustainable while hydro and wind
continue in leading group. However, nuclear and geothermal energy conversion systems are
now the less sustainable.
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Figure 7: Sustainability index for each technology and maximum and minimum values range - Case 7 (Social
acceptance as most relevant indicator).

Table 2 includes a summary of the several case studies. It is considered a ranking varying
from 1 to 7 (equal to the number of the energy conversion systems accessed), corresponding
from the most sustainable to the less sustainable respectively. The sum of the global
sustainability index for each energy conversion system considering the different assessments
based on one important indicator provide an insight of the electricity supply portfolio mix
more sustainable. As shown in each of case studies, hydro, wind and nuclear energy
conversion systems are the most sustainable for the electricity supply taking into account the
individual significance of each indicator. Geothermal and ocean energy conversion systems
are the opposite counterpart, i.e., are the less sustainable.
Table 2.Global sustainability index variation depending on the most relevant indicator.
Case
1
2
3
4
5
6
7
Total

Relevant indicator
Equal weight
Efficiency
Capital cost
Electricity gen. cost
CO2 emissions
E.P.B.T.
Social acceptance

Wind
2
2
4
3
4
2
2
19

PV
5
7
6
6
5
6
1
36

Geothermal
7
6
5
4
7
7
7
43

Hydro
1
1
2
1
1
4
3
13

Hydrogen
4
3
3
7
2
3
4
26

Ocean
6
5
7
5
6
5
5
39

Nuclear
3
4
1
2
3
1
6
20

5. Conclusions
The paper uses a wide range of indicators to characterize the technological, economic,
environmental and social sub-systems of current renewable energy sources conversion systems
into electricity. Minimum and maximum values of selected indicators were collected from
specialized and specific literature for each energy conversion system.
Firstly, the same weight is given to all indicators in order to evaluate a global sustainability
index from an equality point of view. Then, indicators are used separately to assess
sustainability assuming that each indicator is the most relevant one. A hierarchy ranking is
outlinedfrom the results analysis. Hydro, wind and nuclear energy conversion system mix
standsout for a sustainable future for the electricity supply. Notice that social acceptance of
nuclear technology was based on data collected prior to the disaster in Fukushima power
station. Nowadays, the social acceptance of this technology is probablylesser affecting its
overall level of sustainability. In the opposite side, geothermal and ocean energy conversion
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systems are the less sustainable. This condition arises from the specific needs for the location
of geothermal power plants as well as from the low values for each indicator when comparing
with the others energy conversion systems. Ocean energy conversion system also includes this
group mainly due to its technological infant stage. This energy conversion system still
requires a lot of research and development to be competitive.
This paper aims to provide an update on variation range of different sustainabilityindicators.
Due to constant technology improvements that increase the energy conversion efficiency and
reduce their greenhouse gasesemissions, installation and operation costs reductions, society
mentality changes,the implementation of a particular system type over another changes
continuously. This work aims to contribute on the debate on current and future electricity
supply from renewable energy conversion systems.
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Abstract

A pesquisa buscou entender como as empresas de construção civil brasileiras se
organizam para alcançar seus objetivos e metas.
Foram analisadas empresas localizadas na cidade de São Paulo, diretamente com os
profissionais em seu ambiente organizacional. Visitamos os departamentos internos e os
canteiros de obras, locais ideais para o desenvolvimento do nosso estudo.
Key Words: Organização do trabalho, construção civil, canteiro de obras, cultura organizacional.

1. Introdução
Durante alguns anos trabalhando e pesquisando nas áreas de planejamento,
controle e qualidade na construção civil, foi possível perceber as diversas mudanças no
sistema produtivo, principalmente na forma de organização das empresas,
principalmente devido à globalização da economia, a competitividade mundial e a
conscientização dos clientes.
Acreditamos que o tema que analisa a história da administração empresarial
mundial e brasileira é extremamente complexo, rico e esclarecedor para entendermos os
sistemas atuais utilizados nas empresas nacionais, inclusive na indústria da construção
civil, ou seja, a maneira como as empresas brasileiras se organizam remontam a outros
sistemas culturais e mundiais desenvolvidos ao longo da história da humanidade,
ligados a acontecimentos relevantes no desenvolvimento econômico nas nações.
Algumas empresas brasileiras colaboraram, permitindo que conhecêssemos suas
estruturas organizacionais e como elas trabalham, colaborando com nossas conclusões
sobre o sucesso alcançado através do lucro, da produtividade e da satisfação de seus
funcionários.
2. Definições iniciais
Se fazem necessárias algumas definições pertinentes ao assunto. Precisamos
entender o significado de organização, cultura organizacional, trabalho e organização do
trabalho.
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Cordi et. al. (1) define trabalho como toda atividade do homem transformando a
natureza, portanto a relação entre trabalho e realização humana parece evidente. Esta
relação é tão antiga quanto a história da humanidade. Dos gregos antigos às sociedades
industrializadas norte-americana ou japonesa de hoje, passando pela experiência
socialista, o homem procura a sua realização por meio do trabalho.
Segundo Maximiano(2), a sociedade humana é feita de organizações que
fornecem os meios para o atendimento de necessidades das pessoas. Serviços de saúde,
água e energia, segurança pública, controle da poluição, alimentação, diversão,
educação em todos os níveis – tudo depende de organizações.
Na opinião de Fleury e Fleury(3), cultura organizacional é um conjunto de
valores, expressos em elementos simbólicos e em práticas organizacionais, que em sua
capacidade de ordenar, atribuir significações, construir a identidade organizacional,
tanto agem como elementos de comunicação e consenso, como expressam e
instrumentalização relações de dominação.
Durante muitos séculos, várias tentativas foram testadas e registradas em como
organizar o trabalho a ser desenvolvido pelas empresas, ou organizações.
3. Breve histórico da organização do trabalho
Segundo Silva(4), Frederick Taylor propôs os seus “Princípios de Administração
Científica”, no início do século passado, adotando alguns pressupostos negativos sobre
o ser humano, enquanto Henry Fayol propôs o seu “Modelo de Administração Industrial
e Geral”, sem expressar claramente pressupostos de desconfiança. A combinação e
adaptação dos princípios de Taylor e Fayol constituem a administração clássica, com
muitos elementos de aplicabilidade universal.
O autor alerta que, se analisarmos com o devido cuidado os pressupostos
implícitos e explícitos nas filosofias de Kaoru Ishikawa, W. Edwards Deming, Peter
Drucker e de vários líderes empresariais respeitados internacionalmente, veremos que
eles se baseiam num profundo respeito pelo ser humano. Especialmente no que se refere
ao TQC japonês (TQC – Total Quality Control, Controle da Qualidade Total), resultado
da fusão do racionalismo ocidental com a visão holística oriental, verificam-se, em tese,
pressupostos altamente positivos sobre o homem.
As empresas brasileiras foram e são influenciadas pelas principais correntes
organizacionais mundiais. Conhecê-las no permiti identificar e entender como as
empresas se estruturam, se organizam, como tratam questões culturais, ambientais,
técnicas e sociais da maneira que executam seu trabalho.
Silva(4) diz que, segundo alguns trabalhadores, empresários, acadêmicos e
sindicalistas, há grande variedade de estilos no Brasil. Entre eles destaca-se um certo
estilo “americano deturpado”, em alguns casos, pré-Taylorista. O chamado estilo
americano rendeu aos Estados Unidos um longo período de progresso e domínio do
mercado internacional, mas, hoje, já é considerado ultrapassado.
Segundo o autor, no momento em que se procura despertar as organizações
brasileiras para um enfoque centrado na qualidade, é importante lembrar, que a
sobrevivência com dignidade depende de ações conscientes de natureza cooperativa
dentro das organizações. Razão, emoção e ação fazem parte da estrutura e do conteúdo
de estilo gerencial consistente. Respeitar a natureza humana e integrar esses elementos
não é mais uma questão de opção, mas, “imperativo categórico”.
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Segundo Salgado(5), as empresas querem aumentar seus lucros e obter sucesso.
Para isso, é necessário apresentar um diferencial de mercado. Esse diferencial não está
mais na certificação ISO 9000, pois, uma vez atendidos os requisitos da norma, as
empresas certificadas serão todas iguais. Esse diferencial está na cabeça das pessoas que
trabalham para a empresa, trocando conhecimentos em benefício de um objetivo comum
que hoje não é mais apenas a satisfação do cliente, mas, acima de tudo, o sucesso desse
cliente. Esse diferencial está no capital intelectual.
A autora lembra que, o novo trabalhador da era do conhecimento deve ter
consciência da importância do seu papel para a sobrevivência da empresa – e vice-versa
– e esse papel deve ir além do mero cumprimento das suas funções, chegando à geração
de novas possibilidades de negócios. Toda essa mudança pode significar, em linhas
gerais, as seguintes tendências na indústria da construção civil, conforme o quadro 1.
Quadro 1: Tendências organizacionais na indústria da construção civil, conforme a autora, com base em Salgado (5) .
Onde os maiores salários serão pagos aos que agregam valor ao seu trabalho e contribuem para o
Nova visão dos
incremento nas atividades e lucros da empresa
empregos
A empresa deve oferecer aos seus funcionários a possibilidade de exercer diferentes tarefas dentro da
Fim dos cargos
empresa, flutuando entre as várias funções conforme os projetos vão surgindo (a demonstração de
competência do profissional para uma função específica que vai determinar a sua posição na empresa);
A direção de uma empresa voltada a esse processo de modernização deve ter como principal objetivo
Novo papel da
enxergar as possibilidades de negócios em função dos talentos existentes na empresa, possibilitando o
direção da
desenvolvimento e/ou aperfeiçoamento contínuo dessas habilidades, investindo no capital intelectual
empresa
Como a competência individual não pode ser propriedade de ninguém ou de qualquer coisa, a não ser da
Fim da designação
pessoa que a possui, na nova era de gerenciamento, os funcionários passarão a ser voluntários numa
”empregado” para
organização
“colaborador” da
empresa
(6)

Segundo Hammer e Champy , a maioria das empresas atuais – qualquer que
seja o seu ramo, a sofisticação tecnológica de seus produtos ou serviços ou a sua
nacionalidade de origem – pode remontar o seu estilo de trabalho e as suas raízes
organizacionais à prototípica fábrica de alfinetes descrita por Adam Smith em “A
Riqueza das Nações”, publicada em 1776. Smith, filósofo e economista, reconheceu que
a tecnologia da revolução industrial havia criado oportunidades, sem precedentes, para
os fabricantes aumentaram a produtividade dos trabalhadores e, assim, reduziram o
custos dos produtos, não em pequenas porcentagens – atingíveis quando se persuade um
artesão a trabalhar com um pouco mais de rapidez – mas em ordens de grandeza. Em “A
Riqueza das Nações”, esse precursor do consultor de empresas, em sua época um
pensador radical, explicou o que denominou, de princípio, da divisão do trabalho.
Nas palavras dos autores percebe-se que a discussão de como entender a aplicar
os conceitos de organização do trabalho, a partir da idéia da divisão sistemática da
época do liberalismo burguês do século XVIII continua ainda muito pertinente.
No modelo clássico de organização do trabalho surgiu o conceito de
administração científica.
Segundo Fleury e Vargas(7), a “administração científica” marcou as técnicas de
organização e gestão do trabalho e da produção, assim, a crítica difundida entre os
teóricos da administração empresarial, de que o taylorismo perdeu a atualidade, não tem
fundamento. O que se abandonou em parte foram os métodos e técnicas que Taylor
utilizava, mas não os seus ‘princípios’, conforme o quadro 2.
Segundo Fleury e Vargas(7), em 1927, a Western Eletric, empresa americana do
setor eletroeletrônico, desenvolvia uma pesquisa, bem nos moldes da Administração
Científica que, buscava correlacionar nível de iluminação do ambiente de trabalho à
produtividade. Nesta experiência ficou constatado que os fatores psicológicos têm
grande influência sobre a produtividade, talvez maior que fatores fisiológicos;
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observou-se, também, que o maior “inconveniente” disso é o sentimento do trabalhador
em relação ao seu “grupo de trabalho”, que sobrepuja qualquer outro fator motivador.
Quadro 2: Resumo dos princípios de Taylor, conforme a autora.
A gerência é atribuída à função de reunir os conhecimentos Para Taylor o desconhecimento de como realizar o
tradicionais que no passado possuíram os trabalhadores e então trabalho prejudica o ato de controle realizado pela
classificá-los, tabulá-los, reduzi-los a normas, leis ou fórmulas, gerência. Outro detalhe importante trata-se de uma
grandemente úteis ao operário para execução do seu trabalho diário. vantagem de conhecer até que ponto pode-se aumentar a
(TAYLOR apud FLEURY e VARGAS(7), 1987).
produtividade do operário, buscando um excedente
econômico.
A seleção, então, não consistiu em achar homens extraordinários, mas A partir do conhecimento de como realizar o trabalho, a
simplesmente em escolher entre homens comuns, os poucos gerência encontra-se em condições de selecionar o
especialmente apropriados para o tipo de trabalho em vista. (TAYLOR operador mais apropriado para aquela tarefa. Logo a
apud FLEURY e VARGAS(7), 1987).
seguir, o escolhido seria treinado para executar o
serviço, conforme a gerência deseja.
A idéia de tarefa é, quiçá, o mais importante elemento na Através dos departamentos de programação e controle
administração científica. O trabalho de cada operário é completamente da produção, tempos e métodos, controle de qualidade,
planejado pela direção, pelo menos com um dia de antecedência, e etc, as atividades estavam divididas e, com elas, todo o
cada homem recebe, na maioria dos casos, instruções escritas conhecimento do processo de execução.
completas que minudenciam a tarefa de que é encarregado e também
os meios usados para realizá-la. Na tarefa é especificado o que deve ser
feito e também com fazê-lo, além do tempo exato concebido para a
execução. A administração científica, em grande parte, consiste em
preparar e fazer executar essas tarefas. (TAYLOR apud FLEURY e
VARGAS(7), 1987).
(7)

Pesquisa de
Herzberg

Teoria de
Organização e
Personalidade
de Argyris

Teoria da Hierarquia de
Necessidades, de Maslow

Na opinião de Fleury e Vargas , hipóteses mais consistentes sobre o problema
da modificação no trabalho só foram formuladas a partir da década de 40. Em sua
grande maioria estas hipóteses são derivadas de pesquisas empíricas em organizações.
Três teorias são tidas como as mais influentes dessa tendência, conforme o quadro 3.
Quadro 3: Teorias mais influentes ao modelo clássico de organização do trabalho, conforme a autora, com base em
Fleury e Vargas(7) .
Em determinado período da vida, cada ser humano possui necessidades diferentes, de acordo com as circunstâncias.
Essa seqüência, que Maslow chamou de “hierarquia de necessidades”, orienta o comportamento dos seres humanos,
de tal forma que não buscaremos satisfazer necessidades mais elevadas, se as mais essenciais não forem resolvidas.
As necessidades primárias são de caráter fisiológico, vindo a seguir as necessidades de segurança, as sociais, as de
auto-estima e finalmente as de auto-realização. O trabalho é um meio para satisfazer algum tipo de necessidade.
Dentro da análise da Administração Científica, os fatores relevantes são os fisiológicos e os de segurança, aonde a
motivação se revela através de um salário satisfatório.
O trabalho de Maslow marcou o início de uma nova fase de trabalho para os psicólogos industriais, que deixaram de
preocupar-se unicamente com os testes de seleção e treinamento de pessoal, características da Administração
Científica, e passaram a preocupar-se com as conseqüências do trabalho sobre a personalidade das pessoas. As
pesquisas de Argyris, denominadas Teoria de Organização e Personalidade, são as mais representativas desta
corrente.
Dentro das organizações, o tratamento considera o indivíduo imaturo, atingindo diretamente o comportamento do
mesmo e ocasionando uma sensação de frustração, problemas psicológicos, perspectiva de curto prazo e conflito.
Para Argyris, a solução para este problema estaria na modificação das organizações, de forma que permitissem que as
pessoas desenvolvessem suas características de adultos no processo de trabalho.

Herzberg sustenta a hipótese de que os fatores determinantes da satisfação são diferentes dos que levam à insatisfação
no trabalho. Portanto, a inexistência de determinados fatores que satisfazem, não necessariamente levam o
trabalhador a ficar insatisfeito. Da mesma forma, existem outros fatores que inibe a insatisfação, porém sem levar o
trabalhador à satisfação. Para Herzberg, no primeiro grupo temos os fatores motivadores e no segundo, fatores de
higiene. Os fatores poderiam ser assim divididos:
- fatores motivacionais: crescimento psicológico (realização, interesse, responsabilidade, etc);
- fatores higiênicos: evitar o sofrimento (condições de trabalho, ergonomia, etc).

Apesar destes novos desenvolvimentos científicos, a base Taylorista continua;
sendo apenas, melhorias ao modelo clássico.
Para Fleury e Vargas(7), o cargo é enriquecido para o operário, sem que ele
participe do processo. Com isso, a distribuição de poder dentro da empresa sofre
modificações de pouca monta.
Com o passar o tempo, percebem-se dois sistemas de organização, até certo
ponto distantes: a administração científica e o enriquecimento de cargos. A escola
sócio-técnica procurou aproximar estes dois sistemas, conforme apresentado na figura 1.
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Administração Científica

Concepção técnica
Enfoques na
organização do
trabalho

Enriquecimento de Cargos

Concepção social

Figura 1: Base da escola sócio-técnica, conforme a autora.

O chamado modelo japonês evolui através da prática da produção nas indústrias
desse país, num constante processo de aprendizagem. A cultura oriental possui
características muito próprias. Prevalência do coletivo em detrimento do individual,
como se o bem estar do grupo fosse mais importante que o indivíduo.
Apesar das diferenças culturais, na organização da indústria japonesa se percebe
inspiração no modelo clássico, principalmente na estruturação do trabalho dos grupos.
Entretanto, o modelo japonês procura valorizar e utilizar o conhecimento dos seus
trabalhadores.
Este modelo difere do sócio-técnico, pois o crescimento do conhecimento é feito
a partir do potencial das pessoas. O desenvolvimento do conhecimento em forma de
aprendizagem é constante e natural (aprendizagem contínua).
Na opinião de Fleury e Fleury(3), o caso pragmático na montagem do modelo
japonês é o da Toyota. A evolução dessa empresa, desbancando as três grandes
americanas, tem sido acompanhada de perto por pesquisadores e profissionais que daí
derivam novos conceitos e novas práticas. Porém, uma concepção mais abrangente do
que acontece no Japão em termos de organização industrial é o “CWQC” (Company
Wide Qualtiy Control) e o próprio “kaizen”.
Para os mesmos autores, de acordo com Akiba, Schavaneveltt e Enkana, o
“CWQC” requer que as atividades sempre obedeçam ao ciclo PDCA (“Plan-do-checkact”), ou seja, Planeje-desempenhe-controle-aja.
Segundo Vasconcellos(8), a base da competitividade da empresa japonesa é
formada por três grupos de fatores: simbiose indivíduo-empresa, simbiose governoempresa e técnicas de gerenciamento da manufatura.
Para o autor, um dos elementos de sucesso do esquema gerencial no Japão é o
alto nível de simbiose entre o trabalhador e a empresa, conseqüência de uma série de
fatores, entre os quais a cultura tem peso significante. Essa simbiose, por sua vez, gera
um conjunto de conseqüências que influenciam positivamente o nível de
competitividade da empresa. A simbiose governo-setor produtivo e a utilização de
avançadas técnicas de gerenciamento da manufatura também contribuem de forma
significativa para que esse resultado seja alcançado, conforme a figura 2.
Por exemplo, a Toyota enfrentou a crise com a consolidação do emprego
vitalício, e assim o desenvolvimento pessoal passou a ser de grande valia, também, para
a empresa. A primeira tarefa entregue aos trabalhadores foi a do “house-keeping”, que
depois se transformou no Programa 5S, cinco palavras japonesas que começam com ‘S’
e que, traduzidas significam separação, ordem, limpeza, asseio e disciplina.
Na Toyota, o trabalho foi desenvolvido em equipes, no lugar do supervisor, um
líder. A equipe assumia a responsabilidade por um conjunto de atividades de montagem,
inclusive atividades de pequenos consertos e inspeção de qualidade. As equipes fazem
reuniões periódicas, aonde um dos enfoques principais são as sugestões para melhoria
contínua (círculos da qualidade).
Ohno, funcionário e criador do TPS – Toyota Production System, coloca que o
“kanban” é como dinheiro. Se você pegar peças sem o “kanban”, você estará roubando
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as peças. Segundo Fleury, quando Ohno foi gerente geral das fábricas da Toyota,
introduziu os “kanbans” na forjaria e no tratamento térmico que são os processos mais
difíceis de serem operados em pequenos lotes.
Menor
formalização
Condições
oferecidas
pela
empresa

Retribuição
do indivíduo
Aspectos
culturais

Simbiose
governoempresa

Menor
resistência e
inovação

Simbiose
indivíduoempresa

Consenso no
comportamento
Visão de
longo prazo

Maior competitividade:
- menor custo
- maior qualidade
- menor tempo para
inovação
- melhores decisões

Espírito de
equipe
Maior
produtividade

Técnicas de
gestão de
manufatura

Figura 2: Cadeia de fatores de influência sobre a competitividade da empresa japonesa, conforme Vasconcellos(9).
(9)

Para Marx , no caso das empresas brasileiras, por exemplo, criar/recriar novos
padrões de organização que tenham vinculação com as necessidades e estratégias
próprias, reconhecendo o que de importante trazem as experiências japonesas, suecas e
outras. Nesse sentido, a idéia de aprendizagem tecnológica defendida por autores com
Fleury e Brulin ganha relevância por representar um caminho que leva à incorporação
gradativa e sistemática de conhecimentos no rumo de novos padrões de organização que
atendam a necessidades externas, relacionadas a exigências de mercado, e internas,
ligadas à inserção dos recursos humanos de forma satisfatória, segundo avaliação dos
próprios agentes envolvidos.
Na opinião de Fleury e Fleury(3), aprendizagem é um processo de mudança,
resultante de prática ou experiência anterior, que pode vir, ou não, a manifestar-se em
uma mudança perceptível de comportamento.
Segundo os mesmos autores, um conceito bastante simples de organizações que
aprendem foi proposto por Garvin, em 1993, como o de organizações capacitadas em
criar, adquirir e transferir conhecimentos e em modificar seus comportamentos para
refletir estes novos conhecimentos e “insights”.
4. As pesquisas realizadas nas empresas
O enfoque da pesquisa foi no local de trabalho, com entrevistas e coletas de
dados e informações, percebendo:
o sistema organizacional implantado;
o sistema de informação e documentação implantados para melhoria da
produtividade da organização;
as influências culturais e mundiais consolidadas e;
o grau de melhoramento na programação e na produtividade das equipes de
trabalho em função da aplicação de metodologias para organização do trabalho.
Foram analisadas 7 empresas localizadas na cidade de São Paulo, Brasil.
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Percebemos de forma geral uma evolução na maneira de organizar o trabalho
nas empresas de construção civil paulista, principalmente, em modernas tendências da
gestão do conhecimento, como a valorização do trabalho que agregue para a empresa e
para o cliente, a rotação de funções, através das oportunidades de aperfeiçoamento
contínuo de habilidades e culturalmente apostando na figura do colaborador.
Durante nossas entrevistas, também percebemos a manutenção de conceitos
clássicos de administração, ainda nos moldes dos princípios tayloristas, ou seja, nos
canteiros de obras encontramos a figura da gerência no controle da execução,
controlando um trabalhador que muitas vezes apresenta-se alienado com relação ao
processo como um todo, a obra.
Além disso, ainda é comum a utilização de cronogramas para controle do prazo
de execução, levando-se em consideração tarefas realizadas por equipes independentes.
As empresas analisadas tem buscado processos e tendências que venham a
melhorar o ambiente de trabalho e consequentemente a produtividade da mão-de-obra.
São comuns treinamentos para vários níveis da organização, como também atividades
integrativas.
A Teoria de Hierarquia de Necessidades foi percebido em algumas empresas de
forma mais incisiva, como por exemplo, o carro odontológico que caminhas pelas obras
oferecendo tratamento odontológico gratuitamente aos funcionários. Outras ações que
fazem aumentar a satisfação desses funcionários da construção civil brasileira são:
oferecimento das refeições nas obras, inclusive o café da manhã ou vale refeição, cesta
básica, plano de saúde e vale transporte.
Outras ações são treinamentos e salários acima do mercado, além de ações de
satisfação de auto-realização, como por exemplo, após a reforma do Teatro Municipal
de São Paulo, a primeira apresentação foi ofertada aos funcionários que trabalharam na
obra.
Infelizmente, ainda encontramos muita gente trabalhando na construção civil
brasileira como se fosse a ultima opção, onde percebemos a insatisfação, a frustração,
perspectiva de curto prazo e conflito entre as pessoas.
Com base na pesquisa de Herzberg, as empresas brasileiras tem tentado ações
que aumentem os fatores motivacionais (treinamentos de sistemas construtivos e
qualidade, planos de carreira e incentivos) e higiênicos (treinamentos de higiene e
segurança do trabalho, utilização de técnicas construtivas cada vez mais racionalizadas,
industrializadas e secas).
Outra tendência da construção civil brasileira é a terceirização, ou seja, a
transferência da execução de determinadas atividades da obra para empresas
especializadas. É importante, nesse momento a política de parceria com a empresa
terceirizada e o cuidado para que o terceiro pense e trabalhe de forma concatenada com
a empresa responsável pela obra.
Comparada a empresas japonesas, as empresas brasileiras incetivam as ideias
individuais em detrimento do coletivo, como se fosse valorizado a criatividade e o
conhecimento dos seus trabalhadores, sendo a aprendizagem constante e natural.
A simbiose entre o simbiose indivíduo-empresa foi percebida em algumas
iniciativas, entretanto é dificil a simbiose governo-empresa, principalmente devido as
altas taxas de impostos.
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Também foi percebido que apesar de não existir a consolidação do emprego
vitalício, as empresas investem em treinamento e incentivos salariais e que de certa
forma o funcionário se sentindo seguro, dificilmente muda de empresa.
Técnicas japonesas são bem aceitas na indústria da construção civil paulista,
denominada na maioria com lean construction ou construção enxuta. Análises de
transporte de materiais e movimentação de pessoas são estudadas na obra, como
também o bom dimensionamento do canteiro de obras. As principais técnicas japonesas
utilizadas são: 5 S, círculos de controle da qualidade, o kanban, o just in time, o ciclo do
PDCA (planeje-faça-controle-aja).
Na construtora 1 a maior preocupação percebida foi com relação ao
planejamento da execução e seus benefícios indiretos a organização da obra.
Especializada em obras comerciais onde o foco é a racionalização e sistemas
industrializados visando a segurança e a rapidez.
A construtora 2 é uma das maiores empresas de construção de São Paulo,
inovadora em diversos movimentos da qualidade, inclusive na implantação do BIM. Foi
na construtora 2 que percebemos a preocupação com treinamentos específicos em
sistemas construtivos, qualidade, racionalização, higiene e segurança do trabalho, além
de cursos para progressão escolar de seus funcionários.
Encontramos também na empresa 2, exemplos claros da preocupação com as
necessidades básicas da mão-de-obra seguindo as idéias de Maslow.
A palavra chave da empresa 3 é treinamento e valorização de seus funcionários.
Quando perguntados se eles tem medo de perder aqueles funcionários treinados e
resposta foi não. Hoje, encarregados de serviços específicos como preparação de
armações em aço e montagem de forma para estruturas de concreto, contam com
funcionários de nível superior, graduados na área de tecnologia em construção civil.
A 4a. empresa é conhecida mundialmente, executando obras e colaborando no
desenvolvimento de paises da América do Sul, América Central e África. Seus canteiros
de obra são marcados pela organização, com locais adequados para as refeições,
treinamentos e reuniões. Seus treinamentos são destinados a todos níveis, inclusive com
uma preocupação significativa com relação ao gerenciamento de obras.
A pesquisa na empresa 5 foi realizada no departamento de obras de uma
entidade religiosa, onde encontramos uma preocupação com a racionalização
construtiva e padronizada, o que auxilia na industrialização e controle executivo. Foi
uma das primeiras empresas paulistas a lida com técnicas de gestão em lean
construction.
A experiência na empresa 6 foi pautada na racionalização, industrialização e
gestão de controle de prazo. Especializada em obras comerciais, a preocupação é gestão
de prazos. Outro ponto marcante da visita no canteiro de obras foi a organização e a
limpeza do canteiro de obras.
A empresa 7 é muito parecida com a empresa 6, executora de obras comerciais,
investe no gerenciamento da obra e do prazo de entrega, e onde a organização e a
limpeza também foi percebida.
5. Considerações finais
Apesar de encontrar sistemas organizacionais modernos na maioria das
empresasa visitadas, ainda encontramos princípios tayloristas e forditas na produção das
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obras. Mão-de-obra especializada, uma certa alienação do conhecimento de todo o
processo produtivo, repetitividade de movimentos visando a rapidez de realização e
intercambiabilidade dos homens e das máquinas.
Entretanto, encontramos também sistemas de gestão da qualidade e
comportamental, refletindo uma preocupação maior com a gestão do conhecimento, e
de que são as pessoas que fazem o sucesso da empresa.
Com base nos autores estudados, e nas empresas visitadas, os princípios que
nortearam o processo de inovação organizacional podem ser assim sintetizados:
a.
raciocínio sistêmico;
b.
orientação estratégica;
c.
gestão de pessoas;
d.
uso inteligente e objetivo da informação;
e.
informatização e sistemas;
f.
industrialização;
g.
gestão de projetos;
h.
capital intelectual;
i.
visão de sucesso para o cliente;
j.
integração dos processos de decisão na empresa e;
k.
aprendizagem e inovação.
Portanto, acreditamos no desenvolvimento de novos sistemas de gestão nas
obras realizadas em São Paulo, a maior cidade do Brasil, principalmente com maior
investimento na melhoria da qualificação da mão-de-obra, e consequentemente no
sucesso na realização de suas obras.
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Abstract
This paper identifies the set of parallel operations of the canonical GA and reports an OpenCL implementation for an
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1. Introduction
Nowadays any desktop computer or notebook is equipped with one multi-core Central
Processing Unit (CPU) and one Graphics Processing Unit (GPU). If that heterogeneous
processing power is fully exploited by programmers, application’s performance can be
improved by orders of magnitude [1] [2]. Parallelizing applications for these multi-core
processors (CPU and GPU) is challenging because of the discrepancy between CPU and GPU
existing processing models.
The basic idea to tackle an Evolutionary Algorithms (EA) in parallel consists in dividing the EA
into chunks and solving the chunks simultaneously resulting in a sort of task parallelism,
formalized in four main models: master-slave, fine-grained, coarse-grained and hierarchical
[3]. From the set of open problems pointed by the author we highlight the determination of
“an adequate communications topology that permits the mixing of good solutions, but that
does not result in excessive communication costs”. That is a problem that can probably be
solved with the multi-core architectures that started to be explored for EAs in recent works.
With the advent of General Purpose GPU (GPGPU) it is possible to use a new model of
parallelism where the same operation can be performed across thousands of data elements
simultaneously. The capability to deal with problems exhibiting a high level of data
parallelism, comprising a plethora of simple mathematical operations over regular data
structures, makes the GPUs well suited to tackle EAs.
In [4] are discussed some possibilities for using GPUs to run EAs. The effective use of the GPU
was assured by the limitation of the problem’s size in order to meet the shared memory
constraints. The potential for acceleration of EAs with GPUs was also verified by [5] testing a
genetic algorithm for some simple benchmark problems. How the GPUs speedups are related
with the dimension of the problem remains an open question, particularly when there is a
need to use the main memory. In [6] it is studied the influence of the structure of
connections on the distributed genetic algorithm operations and proposed a theoretical model
using a dynamic topology.
In this paper the canonical Genetic Algorithm was studied, the set of operations that could be
parallelized was identified and a parallel OpenCL implementation for an NVIDIA GPU was
developed aiming at the exploration of the full potential of the GPU. With the aid of two
well-know benchmark problems we analyzed the impact of varying the population size and
the dimensionality of the problem (genotype length) in the speedup of the parallel version. In
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the reported experiments it was possible to obtain a maximum speedup higher than 140 000
times for a population size of 262 144 individuals.
In the remaining of this paper for the sake of self-containment, we begin by presenting a
brief introduction to the genetic algorithms. Next we introduce the programming model of
the OpenCL framework and describe the architecture of the used GPU. In section 4 we
describe the details of the implementation and present the obtained results. Finally in the
conclusions section we discuss the present results and pinpoint some directions for future
work.

2. Genetic Algorithms
The Genetic Algorithms (GAs) are adaptive robust methods with application in search,
optimization and learning problems. As their name suggests, were inspired by the principles
of genetics and natural evolution of biological organisms. They are based on the observation
of the genetic processes essential for a natural population to evolve and their consequent
translation to the environment of the specific problem at hand. Its strength stems from the
inherent capability to find the global optimum in a multi modal search space.
The basic principles of GAs were established rigorously by Holland [7] in 1975. They operate
on a population of individuals, each representing a possible solution to a given problem. Each
individual receives a reward value according to how worthwhile is the solution that it
represents for the problem in question. This figure of merit (or fitness) determines which are
the most capable individuals; these are given more opportunity to reproduce by crossing its
genetic material with other individuals in the population. This results in a new generation of
descendants inheriting characteristics of each one of their parents. The least-fit individuals,
with little chance of being selected to mate, die (almost invariably) without descendants. A
new population of possible solutions appears as a result of selection of the best individuals of
the present generation and their subsequent mating, giving birth to a new set of individuals.
This new population contains a greater proportion of the characteristics of the good elements
of the preceding generation. Thus, from generation to generation, these good characteristics
are spread by the population and are mixed and recombined with each other. The
prioritization of the superior individuals and their pairing leads the exploration of the search
space for its most promising areas. Consequently the population will tend to converge to a
near-optimal solution.
A properly implemented GA should be able to evolve the population generation after
generation so that both the merits of the best individual and the average merit of the
population “move” towards the global optimum.
Optimizing the population and not a single individual contributes to the robustness of these
algorithms: even if inadvertently a desirable characteristic is lost in an individual it may have
been retained in other elements of the population and often reappear in later generations.
The GAs do not assure the optimal global solution for a problem but usually can find
sufficiently good solutions in a sufficiently fast way. In fact, GAs demonstrate its usefulness in
complex combinatorial problems or the ones with solutions defined on multi-modal surfaces
and lacking specialized techniques (more accurate and faster than GAs).
They differ from traditional search and optimization in the following key aspects:
• Operate on a set of codified parameters and not with the real parameters. The granularity
of the search space can be controlled by changing the coding.
• Work simultaneously with a population, instead of a single point. This helps to prevent the
algorithm from being trapped in local maximum.
• Apply probabilistic transition rules aiming at driving swiftly the population to the more
promising areas of the search space.
• They are blind, i.e. use exclusively reward or merit information without resorting to
derivatives or another auxiliary knowledge about the search space. The selection of the
superior individuals is based on their objective function (or merit function) making the
procedure quite general: any problem for which can be devised an objective function is
automatically a candidate for this technique.
• Do not require continuity of the search space (as opposed to some analytical techniques).
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The canonical GA is briefly specified in Algorithm 1.
Algorithm 1 - Canonical Genetic Algorithm
Initialize the population
Evaluate the fitness of the individuals
Repeat the following steps until the termination criterion has been met.
Step 1 – Select the solutions for the matting pool.
Step 2 - Generate new offsprings performing crossover and mutation.
Step 3 - Evaluate the fitness of the new individuals.

For each problem it is necessary to establish beforehand an adequate representation or
codification of solutions and a fitness function to grade them. During the execution of the
algorithm the parents are selected for reproduction and from their recombination are
produced new offsprings. In the following we briefly explain these phases. It is assumed that
a potential solution to a problem can be represented by a set of parameters called genes.
These are grouped in a structure called chromosome (an individual).
Traditionally the applications of GAs use a binary encoding to represent the chromosomes.
This is consistent with the point of view put forward by Holland [7] and reiterated by
Goldberg [8] suggesting that the ideal number of elements of the alphabet is 2.
However higher cardinality alphabets (where typically each symbol is an integer or a real
number) have been used with satisfactory results in some research studies, cf. [9, 10]. When
the parameters of the problem are numerical in nature - which often happens - the direct
representation as numbers (instead of strings of bits) can facilitate the definition of the
crossover and mutation operators with a clearer meaning to a specific problem.
This view has been validated mainly by experimental approaches (e.g. Janikow and
Michalewicz [11]) and continues to be investigated. Additional references about the use of
non-binary encodings can be found in [9].
The merit function depends on the nature of the problem to be solved. Given a chromosome,
the fitness function returns a numeric value of fitness or merit that is supposed proportional
to its usefulness as an individual. In optimization of a known function the obvious choice to
the fitness function is the function itself or one of its simple transformations.
Since the GAs are designed to maximize the merit function, minimization problems must be
transformed into problems of maximization. This can be done, for example, through the
following transformation:
f = 1/(1 + J),

(1)

where J is the objective function to minimize. For a successful reproduction it is necessary to
have a fitness function that correctly distinguishes the best from the worst elements. The
population is initialized with a random distribution of values of each gene by the set of
chromosomes, so there is great variability in the individual values of merit. With the
evolution of the population there are alleles in certain positions that begin to exert their
dominance.
With the convergence of the population the variability of the fitness decreases, giving rise to
two possible scaling problems:
Premature convergence: the genes of a group of individuals with high degree of fitness (but
non-optimal) quickly dominate the population causing it to converge to a local maximum.
Slow finishing: the population evolves in general, but with a uniform degree of fitness, there
are no individuals who "drag" the population towards the maximum. The possibility of the best
individuals being selected is substantially the same as the one of the other individuals in the
population, leading to a decrease in the rate of convergence [12].
The technique to overcome these problems consists in changing the codomain of the fitness
function: a compression to avoid premature convergence and its expansion to avoid a slow
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finish. For a description of some of the available techniques for scaling, the interested reader
is referred to [13].
The reproduction phase of the GA begins by the selection of the individuals that are going to
be in the mating pool. From their recombination, typically applying crossover and mutation
mechanisms will result a new generation of offsprings. The parents are selected randomly
according to a scheme that favors the fittest. This scheme can present various “nuances”.
Some of them are:
• Selection by tournament: there are randomly chosen pairs of individuals and the best
individual of each pair passes to the next generation.
• Viability selection: selection proportional to the fitness where the proportionality constant
is given by the ratio between the fitness of the individual and the total fitness.
• Roulette wheel selection: selection proportional to the merit but probabilistic; the
elements of greatest merit are assigned larger areas and the wheel spins randomly.
• Selection by sorting: the individuals are ordered by merit and the best ones are chosen.
In the scheme of selection by wheel of fortune - one of the most popular - the best element
may not be selected. The elitist strategy can solve this problem copying always the best
element (or a percentage of the best elements) of each generation to the next.
In the determination of the number of individuals who should be removed from the old
generation there are two extreme views based on the observation of nature: the generational
replacement, by which all members of the population are replaced by the descendants and
stationary replacement that specifies a very small number of elements to be replaced in
order to allow the parents to “educate” the children by competing with them.
The crossover operates on two individuals exchanging and recombining their genetic material
in order to produce two offspring. Usually crossover is not applied to all individuals selected
to mate: instead it is performed a random selection of individuals who will crossover (usually
with a probability of applying crossover between 0.6 and 1, cf. [14, 8]). When crossover is not
applied the descendant is created by simple duplication of the parent. This procedure gives
selected individuals opportunity to transmit to future generations their genetic material
without any tampering. In non-binary representations this operator can be defined, for
instance, as the average or as the geometric mean of the parents.
The blend crossover operator, BLX-α, is another option specifically designed for real-valued
chromosomes [15]. The resulting offsprings are distributed across a hyper-box encompassing
the two parents. The parameter α extends the bounds of the hyper-box, hence to the
children is given the possibility to explore new search space inside of an extended range given
by their parents. Each real-valued component, xi, of the new offspring is randomly chosen
(with an uniform distribution) from the interval [ximin − I.α, ximax + I.α], where ximin =min(xiA
,xiB), ximax =max(xiA ,xiB) and I = ximax −ximin with A and B denoting the two progenitors. In fact
BLX-α is designed to promote diversity, greater with the increase of α, counteracting the
decrease in variance that results from the application of the selection operator hence
preventing premature convergence of the population.
Besides these many other crossover techniques have been suggested, however there is no
consensus about the superiority of one over the other, cf. [9]. This aspect is dependent on
the population characteristics and on the encoding used.
Mutation reintroduces diversity in the form of new genetic material and can restore genes
previously lost in the selection process, allowing them to be tested in a new context. This
operator is applied to each gene after the crossover, usually with a very low probability
(typically between 0.01 and 0.001 cf. [14, 8]) because a too high mutation rate can turn the
genetic search into a random search. In the binary encoding, the value of a mutated gene can
be calculated as genenew = |1 − geneold|.
Due to its typical low probability one might be tempted to underestimate this operator.
However, this operator helps to ensure that there is no point in the search space with null
probability of being evaluated by the GA. Moreover Davis [14] refers that as the population
converges mutation becomes a more fruitful operation as opposed to crossover that sees its
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importance diminished. An interesting strategy linked to this aspect is to use dynamic
probabilities for each of these operators or adjust these probabilities according to the
environment in order to improve the performance of the algorithm [16, 17].
An efficient optimization algorithm must use two techniques to find the global maximum:
exploration to examine new and unknown areas of the search space and exploitation to use
the knowledge acquired in points previously visited. For instance, a purely random search is
good at exploration but lacks exploitation character whereas a method based on gradient is
good at exploitation but carries little exploration. These two requirements are contradictory
and a good search algorithm must find the balance among them [13]. The GAs have a well
balanced operation, combining exploration with exploitation. This balance, which has a heavy
weight on the performance of a GA, depends on the right choice of the mutation probability
and on the size of the population. The following are some of the aspects to be taken into
account in the design of an GA [16]:
• Increasing the probability of crossover increases the recombination of high performance
genetic material but at the same time facilitates the breakdown of good chains of genes.
• The increased probability of mutation tends to turn the genetic search into a random search
but at the same time it helps to reintroduce lost genetic material in the population.
• Increasing the population size increases both its diversity and the probability that the GA
does not converge prematurely to a local optimum, however it also extends the time required
for the population to converge to the optimal areas of the search space.
That said, since the genetic operators interact with each other, the choice of these
parameters can itself be seen as a complex problem of nonlinear optimization.
According to Holland [7] an optimal exploration/exploitation relation is obtained when one
has an infinite population, the fitness function adequately reflect the usefulness of the
solution and the genes on the chromosome do not interact significantly. Note that in a real
situation the first requirement is impracticable and the other two are highly dependent of the
problem being tackled.

3. The OpenCL Language and GPU Architecture
In the last decade several high level programming interfaces for the GPU have appeared:
CUDA (Compute Unified Device Architecture) from NVIDIA [18], Brook+ from AMD/ATI [19] and
OpenCL [20] originally developed by Apple and later generalized to other architectures are
some of the most relevant examples. This kind of languages/platforms give the opportunity to
take advantage of the parallel processing power of GPU to programmers used to high level
languages as for example C/C++. OpenCL has the advantage of being platform-independent,
providing a cross-platform (CPU/GPU/DSP/…) programming language.
OpenCL is an open standard for general-purpose parallel programming across multi-core
CPU’s, GPUs and other processors. In the parallel programming model of OpenCL, an
application runs on a platform that consists of a host connected to one or more OpenCL
devices [21]. An OpenCL device is divided into one or more compute units, which are further
divided into one or more processing elements, or cores. An application consists of a host
program that executes on the host, capable of launching functions (kernels) that execute in
parallel on OpenCL devices.
When a kernel is submitted for execution by the host, it is defined an index space. The same
kernel can be executed simultaneously by a high number of threads, each one for a point in
the index space. Each thread, that is, each kernel instance, is called a work-item and is
identified by its point in the index space. The same code can be executed over different data
items following a SIMD (Single Instruction Multiple Data) model. In that case we are
implementing a data parallel programming model.
Additionally, work-items can be organized into work-groups. Several work-groups can be
executed in a SPMD (Single Program Multiple Data) model. In that case, although all
processing elements run the same kernel, each with its own data, they maintain their own
instruction counter and the sequence of instructions can be quite different across the set of
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processing elements. A task parallel programming model in OpenCL can be defined when a
single instance of a kernel is executed independent of any index space [21]. It is logically
equivalent to executing a kernel on a compute unit with a work-group containing a single
work-item.
The NVIDIA GPU GeForce GTX 295 used in this work, based on the GT200 architecture, is built
as an array of multithreaded streaming multiprocessors. Each multiprocessor consists of eight
scalar processor cores, each one with a set of registers associated, and a common shared
memory area of 16KB [18]. Double precision floating-point operations are performed by a
double precision unit shared by the eight cores of each multiprocessor (just for devices with
compute capability equal or greater than 1.3). Using the OpenCL terminology, a streaming
multiprocessor is a compute unit, and a processor core is a processing element. When a
kernel is launched, the work-groups, and corresponding work items are numbered and
automatically distributed by the compute units with capacity to execute them. Work groups
are assigned to computing units, and the work items of each work group are executed on the
processing elements of the compute unit. Work items of the same work group can
communicate through the multiprocessor shared memory, which is called local memory in
OpenCL.
Because the GPU just processes data stored in its memory, it must be copied to the global
memory of GPU before executing the kernel. In the end the results must be copied back to
CPU memory. Global memory can be accessed by any thread in the program, but has an
access latency of 400-600 clock cycles. There exist two additional read-only global memory
spaces, texture and constant. There is a total of 64KB constant memory on a device, which
after the first access is cached (thus all subsequent requests for this element do not need to
be read from global memory) resulting in an access time near to zero [22].

4. Experiments and Results
The parameters of the GA were kept constant in the presented experiments. A stopping
criterion of 1000 iterations was used. The selection operator applied in the experiments was
stochastic sampling with replacement. In order to have a constant workload all the population
individuals were subjected to the blend crossover (BLX-alpha) operator, a crossover operator
chosen due to its suitability to the real-valued chromosome encoding that was used [15]. The
probability of mutation was equal to 0.025. Furthermore, to prevent good solutions from
disappearing during the evolutionary process it was used an elitist approach maintaining the
best solution.
The solution quality and obtained speedups of the implemented GA were analyzed using
Rosenbrock’s [23] and Griewangk’s [24] two artificial benchmark functions commonly used for
GA analysis. The former’s difficulty is mainly due to the non-linear interaction among its
variables resulting in a slow convergence to many algorithms because they change the
direction of the search repeatedly. The latter has a product term that introduces
interdependence among the variables promoting the failure of the techniques that optimize
each variable independently. These two functions are easily extended to higher dimensional
spaces thus conditioning the complexity of the optimization problem.
Two similar versions of the canonical genetic algorithm were developed: a sequential one
executed on the host CPU and a parallel one executed on the GPU.
The GeForce GTX 295, used in this work, has 30 multiprocessors, each one with 8 cores (at
1.24 GHz), with a maximum of 512 threads per work group. This GPU has 1GB of global
memory and a compute capability of 1.3. It was programmed with OpenCL version 1.1. The
host machine is an Intel Core 2 Quad Q9550 at 2.83 GHz with 4 GB of RAM and the operating
system Microsoft Windows XP Professional 64-bits.
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The aforementioned setup was kept constant and the experiments were performed for
different population cardinalities and for different problem dimensionalities (i.e. different
chromosomes’ length). Results for population’s sizes of 100, 500 and 2500 were obtained with
30 runs with 1000 iterations each. Due to time limitations, results for population’s sizes of
65536, 131072 and 262144 were obtained with 1 run with 10 iterations each.
In order to calculate the speedups that can be obtained with GPU, a sequential version of the
algorithm was executed in CPU. Table 1, shows the execution times, in CPU, of a single
iteration, in milliseconds, for the Rosenbrok and Griewangk’s functions, varying the
dimensionality of the problem (for 2, 5 and 15 genes) when the population is represented
with single precision values. As can be seen the times go from few milliseconds to about 5
minutes. For the biggest population, more than 3 days are needed to 1000 iterations in CPU.
Table 1 – Execution times, in milliseconds, for Rosenbrok and Griewangk’s functions, varying the dimensionality of
the problem, using single precision, in CPU
Size of population
100
500
2500
65536
131072
262144

2
0,13
1,47
30,00
20 212,14
80 464,52
321 128,99

Rosenbrok
5
0,252
2,111
33,126
20 219,93
80 929,15
322 231,34

15
0,657
4,107
43,152
20 438,43
81 485,45
321 295,62

2
0,174
1,674
30,613
20 228,13
81 123,55
323 850,75

Griewangk
5
0,321
2,396
34,218
20 266,90
80 998,96
325 134,90

15
0,815
4,879
47,283
20 437,19
81 124,00
325 934,74

To build the parallel version for GPU, five functions of the sequential version are converted
into kernels: 1- evaluation, 2 - roulette, 3 - normalization, 4 - crossover and 5- mutation. As
each kernel operates on the results of the previous one, kernel 2 just is launched after kernel
1 finish, and so on. The first population is generated in CPU; the GPU evaluates it and
generates the next population. For all but the first populations the data is copied to CPU,
after evaluation, to check for the convergence criteria and calculate the element with the
best fitness. In a next version, this step can also be parallelized using a reduction algorithm,
and thus avoiding costly data transfers between the device and the host.
The number of work items for each case studied corresponds to the size of the population, N,
that is, each kernel will be executed N times, each one over one population element. As our
GPU has 30 multiprocessors we choose for the number of work items per work group the value
of ceil(N/30). Thus for a population of e.g. size 100, each work group has just 3 or 4 work
items but there are no idled multiprocessors. As threads are scheduled in blocks of 32 it is
considered a good practice to assign to each work group 32 work items, or a multiple of that
value [20]. However this means that in the case of small populations, shall one choose to
have work groups with 32 or more work items there would be several multiprocessors without
any work. Instead we decided to distribute the workload between the available
multiprocessors. For populations of size bigger than 960 (30x32) each work group has more
than 32 threads. Thus the capacity of the GPU is better used. From that dimension on, it is
expected that more performance gains are obtained with the increasing ratio between the
number of operations and the number of global memory accesses.
Table 2 presents the speedups (execution time in CPU / execution time in GPU) obtained
when running the parallel version on GPU, using single precision values and storing the
population’s vector in global memory.
As accessing the global memory is the main bottleneck when working in GPU, because of their
high access latency, the algorithm is modified to use constant memory where possible. This
happens in the kernel 2 (roulette) and in kernel 4 (crossover). With Kernel 2 the vector that
contains the population is copied to the constant memory and remains there until the end of
the kernel 4. Table 3 presents the speedups obtained in GPU with the constant memory, and
using single precision values.
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Table 2 - Speedups on Rosenbrok and Griewangk’s functions depending on the size of the population and
dimensionality of the problem, using single precision and global memory
Size of population

Rosenbrok
2

100
500
2500
65536
131072
262144

5
0,63
1,99
8,52
48,61
53,32
55,03

15
1,05
2,70
9.31
48,64
53,01
54,86

Griewangk
5
1,41
3,25
9,66
48,80
53,08
55,35

2

1,82
4,41
11,41
48,19
52,49
53,99

0,85
2,52
8,70
48,65
53,75
55,34

15
2,74
5,76
12,78
48,39
52,32
54,93

Now, an impressive improvement can be observed. Considering the biggest population size,
with 2 genes, the speedup passes from 55 to 140 000. With 15 genes the difference is smaller
but the speedup increases from 54 to 14 000, which is also a very good result.
Table 3 - Speedup on Rosenbrok and Griewangk’s functions depending on the size of the population and
dimensionality of the problem, using single precision, and constant memory
Size of population
100
500
2500
65536
131072
262144

2
0,89
3,55
17,27
39 792,44
79 694,61
140 461,04

Rosenbrok
5
1,59
7,57
37,21
13 283,90
27 080,05
52 507,96

15

Griewangk
5
2,14
5,06
14,68
15 213,60
24 067,07
53 898,33

2

1,96
5,39
121,77
3 426,60
7 097,09
13 975,53

1,25
4,06
17,50
30 665,49
66 343,32
120 155,49

15
2,90
11,05
192,58
3 694,45
7 638,30
14 412,27

These results show that with global memory the limiting factor of performance is the time to
access the memory. When the complexity of the functions increases (from 2 genes to 15) we
get the same speedup. Thus the time needed to access memory with 2 genes can
accommodate much more calculations without increase the execution time. When we used
the constant memory, that has much smaller access latency, it becomes visible that
increasing the number of genes decreases the speedup.
To study the same algorithm using double precision values, just the Rosenbrok function is
used. Table 4 shows the execution times, in CPU, of a single iteration, in milliseconds, varying
the dimensionality of the problem as before (2, 5 and 15 genes) when the population is
represented with double precision values.
Table 4 – Execution times, in milliseconds, for Rosenbrok’s function, varying the dimensionality of the problem, using
double precision, in CPU
Size of population
100
500
2500
65536
131072
262144

2
0,12
1,46
29,01
20 269,30
81 135,56
324 653,17

Rosenbrok
5
0,23
1,97
31,171
20 291,45
81 283,94
321 836,09

15
0,57
3,65
39,656
20 581,47
81 385,48
323 055,65

Table 5 shows the speedups (execution time in CPU / execution time in GPU) obtained when
running the parallel version on GPU, using double precision values and storing the
population’s vector in global memory.
Although in the GPU used in this work just exist 30 double precision units, one per
multiprocessor, the speedups are better than the ones for single precision values (around 60).
Besides that, as with single precision, increasing complexity has no impact in the execution
time. Memory access latency explains both situations. As before, the limiting factor is the
access to memory. The cores have capacity to do more operations but they are waiting for
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getting data from memory. A very important factor of performance for the architecture of
the GPU used is the coalescing of the accesses to the global memory. The best performance is
obtained when all threads in the set that is scheduled for execution, in a processing element,
access to data stored in contiguous memory positions. Each memory transaction accesses to a
segment of 64B thus the best situation occurs when the data needed by the set of threads is
serviced with just one access. As the execution model in each processing element is SIMD, if
different threads access data from different segments the execution is serialized.
These results point to a better pattern of memory access in the case of double precision but a
detailed study of memory accesses is left as future work.
Table 5 - Speedup on Rosenbrok’s function depending on the size of the population and dimensionality of the
problem, using double precision and global memory
Size of population

2

100
500
2500
65536
131072
262144

0,48
1,72
7,31
59,75
61,92
62,98

Rosenbrok
5
0,66
1,96
7,39
60,00
62,04
62,41

15
0,75
2,52
7,77
60,13
61,69
62,27

Finally the results of studying the behaviour of double values, when using the constant
memory, are presented in table 6. Now, the speedups beyond being much better than the
results with global memory vary with the complexity of the problem. For the greatest
dimension and complexity (262144/15) the speedup is similar to the speedup in single precision.
This points to that, with this dimension and this complexity probably the limiting factor of
performance remains the memory access latency. One possibility of further parallelization is
to modify the kernel 3 (crossover). Now, just one work item processes each population
element, it is possible to have one work item for each gene of each population element. This
improvement will be done as future work.
Table 6 - Speedup on Rosenbrok’s function depending on the size of the population and dimensionality of the
problem, using double precision and constant memory
Size of population
100
500
2500
65536
131072
262144

2
0,59
2,54
10,21
7 519,63
14 777,94
29 969,79

Rosenbrok
5
0,72
2,48
69,0
10 440,07
20 736,88
40 210,08

15
0,78
2,13
28,99
3 790,99
7 452,69
14 822,64

5. Conclusions
The results obtained in the presented work show that there is a very effective gain in the
data parallel model provided by modern GPU’s and enhanced by high level languages such as
openCL. The speedups obtained show that the parallel version can be thousands times faster
than the sequential version when working with populations with hundreds of thousands
elements.
Varying the dimensionality of the problem has revealed that the main limiting factor of
performance is the time to access the global memory. Identifying the steps of the algorithm
where it is possible to use low latency memories, such as constant memory, was the key to
improve the speedup by to an order of magnitude.
As future work currently we are working in the identification of different possible points of
parallelization of the canonical GA. The improvement of the memory access for higher
dimensionalities, in particular a study of the use of local memory (a fast read write memory
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shared between the work items of the same work group) and the search for a better memory
access pattern of the active threads is already being undertaken.
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RESUMO
Este estudo teve como objetivo, avaliar as propriedades do carvão de dois híbridos naturais de Eucalyptus urophylla,
envolvendo duas rotações e seu aproveitamento energético. O estudo foi realizado com material proveniente de
plantações comerciais da empresa Arcerlormittal Jequitinhonha, com idade de 60 meses. O aproveitamento
energético foi avaliado através de carbonizações laboratoriais e o carvão produzido, avaliado quanto ao seu
rendimento de carbonização, composição química imediata, densidade aparente e poder calorífico. Os dados foram
analisados estatisticamente pela Análise de Variância (ANOVA) e as diferenças significativas, comparadas pelo teste
de Tukey a 5% de probabilidade. Comprovamos que as madeiras de primeira e segunda rotação possuem boas
características para serem empregadas em finalidades energéticas. Sendo assim, ao compararmos esses dois métodos
de cultivo, considerando os fatores produtividade e qualidade do carvão, vemos a vantagem relativa à minimização
dos impactos ambientais que a condução do povoamento resulta quando comparada à reforma de povoamento.
Palavras-chave: carvão vegetal; rotação; Eucalyptus urophylla

CARACTERÍSTICA DO CARVÃO VEGETAL DE Eucalyptus urophylla DE
PRIMEIRA E SEGUNDA ROTAÇÃO
1.Introdução
O Brasil é o maior produtor e consumidor de carvão vegetal (BARCELLOS 2007). A
origem da matéria-prima para a produção de carvão vem principalmente de florestas
plantadas em substituição da madeira de florestas nativas.(CARVALHO et al, 2005).Possui uma
área de aproximadamente 6,5 há ocupada por plantios florestais(ABRAF, 2010). O gênero
Eucalyptus é o mais utilizado pelo crescimento rápido, baixa exigência nutricional.São
destinados principalmente para atender o segmento de celulose e papel e de carvão vegetal.
Utilizado em pizzarias, padarias e churrascarias assim como no setor doméstico.Porém
é no setor industrial que o uso do carvão vegetal é mais expressivo,principalmente nos
segmentos siderúrgicos e metalúrgicos destinado a produção de ferro gusa ,aço e ferro ligas
(USP,2011).Seu uso é justificável na siderurgia por possuir um comportamento redutor e
combustível, além de um elevado grau de pureza e baixo custo de produção, quando
comparado ao carvão mineral (MACHADO; ANDRADE, 2004).Dispensa a etapa de desulfuração
do ferro gusa, já que a madeira não possui muito enxofre. O Estado de Minas Gerais possui um
importante pólo siderúrgico baseado na produção do gusa a partir do carvão vegetal.
(SINDIFER, 2009).

1.1 Propriedades do carvão vegetal
As propriedades do carvão estão intimamente ligadas a qualidade da madeira.Um
exemplo disso é que madeira com maior densidade gera carvão com a mesma
qualidade(VALENTE, 1986).
É necessário analisar alguns parâmetros para determinar a qualidade do carvão
vegetal,como: densidade aparente, poder calorífico, teor de cinzas, teor de materiais
voláteis e teor de carbono fixo (CARNEIRO, 2008)

1

O poder calorífico está relacionado com a origem da madeira e a temperatura de
carbonização.Pode-se dizer que quanto maior for o poder calorífico maior é o teor de carbono
fixo (CARNEIRO 2008).Segundo Brito (1993) em espécies de folhosas observa-se valores
variando de 3500 a 5000 kcal/kg para poder calorífico.
A densidade aparente não considera os poros contidos no carvão vegetal.Quanto maior
a densidade maior será a resistência e a capacidade calorífica.Está relacionada com a
temperatura de carbonização e a densidade básica da madeira (TRUGILHO et al, 2005).
Os teores de lignina , extrativos e densidade da madeira estão diretamente
relacionados com o rendimento do carbono fixo e inversamente relacionados com a
quantidade de holocelulose.O teor de materiais voláteis é influenciado pela composição
química da madeira.A temperatura de carbonização regula os dois parâmetros (CARMO,
1988).
É feito também a cálculo do rendimento gravimétrico em carvão quando terminado o
processo de carbonização em relação a madeira.É determinado também o rendimento do
líquido pirolenhoso (gases condensáveis) e dos gases não-condensáveis, gerados no processo
de carbonização.
A cinza, considerada um resíduo, é proveniente dos componentes minerais presente
no lenho e principalmente da casca, e também por contaminações por terra durante o
manuseio(VITAL et al, 1986).

1.2 Rotações da madeira
Segundo Pancel (1993), citado por Stape (1997), chama-se de sistema silvicultural de
talhadia quando após o corte das árvores,emitem brotações que iniciam um novo ciclo
florestal, isso ocorre pelo desenvolvimento das gemas dormentes ou adventícias dos tocos
e/ou raízes. A talhadia se aplica apenas às espécies florestais que tenham capacidade de
brotar, após o corte raso.
Esse tipo de manejo pode ser muito vantajoso, pois a taxa de crescimento inicial de
brotações é superior à de povoamentos para alto fuste, com a mesma idade, o que pode
resultar em antecipação da produtividade máxima (Kauppi et. al., 1988; Tewari et. al.,
2004).
A condução da rebrota é justificada pelos seguintes aspectos: produção de madeira de
pequenas a médias dimensões, simplicidade de execução do corte, dispensa várias operações
(produção de mudas, preparação de solo e novo plantio), facilidade de planejamento da
produção madeireira a curtos e médios prazos, menores custos por volume de madeira
produzido, e ciclos de cortes mais curtos, com antecipação de retornos financeiros
(Lamprecht, 1990; Evans, 1992). Como aspectos negativos deste sistema, Matthews (1994)
relacionou madeiras de baixo valor, em função de suas menores dimensões, remoção de
nutrientes a cada ciclo curto de colheita, danos às cepas e às brotações, devido às operações
de colheita e geadas. Quando comparados os aspectos positivos e negativos, destacam-se as
vantagens da talhadia (STAPE, 1997).
Reconhecendo a importância e a potencialidade do carvão vegetal e as vantagens de se fazer
a condução de talhadia, este estudo tem como objetivo geral analisar as características das
madeiras de primeira e segunda rotação de Eucalyptus urophylla ST Blake e o seu
comportamento diante a carbonização.

2. Material e Métodos
O trabalho foi realizado com material proveniente de plantações comerciais de
Eucalyptus urophylla S. T. Blake, localizado do município de Itamarandiba – no Estado de
Minas Gerais, da Empresa ArcelorMittal Jequitinhonha. Utilizaram-se dois híbridos distintos de
Eucalyptus urophylla , de primeira e segunda rotação, ambas com a idade aproximada de
sessenta meses, crescendo no mesmo local e tratos culturais semelhantes (espaçamento,
adubação e controle de formigas e matocompetição).
O tipo de relevo é de Altiplanos (Cerrado) e o solo tipo Latossolo Vermelho Amarelo.
Baseando-se em dados locais de vinte anos, a temperatura média anual é de 20,76ºC, com
médias máximas e mínimas de 25,8ºC e 15,7ºC, respectivamente. A precipitação anual é de
1.156,75 mm, com déficit hídrico entre os meses de maio a setembro.
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A identificação e as características locais da região de implantação do material
utilizado se encontram na Tabela 1.
Tabela 1. Dados do material estudado

Material
Genético

Rotação

Idade
(meses)

Altitude
(m)

Latitude
(UTM)

Longitude
(UTM)

Espaçamento
(m)

AEC 0182

Rotação 1
Rotação 2

63
62

1001
929

8041803
8033001

741306
720372

3,00 x 2,80
3,00 x 2,00

AEC 0296

Rotação 1
Rotação 2

60
61

926
937

8037277
8033019

740590
720908

3,00 x 2,80
3,00 x 2,00

Utilizaram-se quatro árvores de cada material e rotação, num total de 16 árvores.
Cada árvore foi posteriormente seccionada em toras de três metros e utilizaram-se as três
primeiras da parte basal, totalizando 48 toras.

2.1 Carbonização em mufla e rendimento gravimétrico
Para realização de cada carbonização, utilizou-se a madeira transformada em cunhas
que foram colocadas em cadinho metálico com capacidade de aproximadamente 300g.
O material foi levado a um forno elétrico (mufla) adaptado, com temperatura inicial
igual a 150°C e final de 450°C, sendo o controle do aquecimento feito manualmente,
resultando numa taxa de aquecimento de 0,94 °C/min.
Durante a carbonização, os produtos condensados foram recolhidos e os gases
eliminados. Ao final de cada carbonização, retirou-se o “container metálico” da mufla
deixando resfriar, para posterior pesagem do carvão e os produtos condensados. Após cada
carbonização, foi determinado o rendimento gravimétrico de carvão, em relação à massa seca
de madeira. Sendo também calculados os rendimentos em gás e em líquidos.

2.2 Propriedades físicas e químicas do carvão vegetal
2.2.1 Densidade Aparente do carvão
A densidade aparente do carvão foi determinada através da imersão das peças de
carvão no mercúrio e sua posterior pesagem,utilizando uma balança hidrostática para a
determinação do volume deslocado, proposto por Vital (1984). A densidade verdadeira foi
determinada de acordo com a Norma ABNT NBR 9165 (1985).A partir dos resultados foi feito o
cálculo de porosidade do carvão, através da fórmula:
P(%)=100 - (DA*100)/100
Onde:
P(%) = Porosidade em %
DA = Densidade Relativa Aparente
DV = Densidade Relativa Verdadeira

2.2.2 Determinação do poder calorífico
O poder calorífico superior (PCS) do carvão vegetal produzido foi determinado por
meio da bomba calorimétrica adiabática, de acordo com a norma ABNT NBR 8633 (1983).

2.2.3 Análise química imediata
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Os procedimentos utilizados para análise química imediata foram realizados de acordo
com a norma ABNT NBR 8112 (1983), para determinações de materiais voláteis, teor de cinzas
e teor de carbono fixo, em base seca. O carvão foi moído e depois pesado. Utilizou-se, para
análise, o material que ficou retido entre as peneiras de 40 e 60 mesh,em base seca.
2.4 Análises estatísticas
Para a análise dos parâmetros avaliados neste trabalho, utilizou-se a análise de
variância, em nível de 5% de significância, considerando os efeitos do clone, rotação e
posição na árvore; quando a análise se mostrou significativa, aplicou-se o teste de Tukey. As
análises estatísticas foram feitas com o auxílio do software Statistica versão 7.0.

3. Resultados e discussão
3.1 Propriedades do carvão vegetal
Na Tabela 2 estão representados os valores do quadrado médio dos resultados de rendimento
obtidos durante o processo de carbonização em mufla.
Tabela 2. Valores de Quadrado Médio de materiais voláteis, carbono fixo, teor de cinzas, poder calorífico,
rendimento de carbonização, rendimento líquido, rendimento de gases e porosidade.

EFEITO
CLONE
ROTAÇÃO
CLONE*ROTAÇÃO
RESÍDUO
TOTAL

QUADRADO
Materias
G.L. Voláteis %
1
43,38 *
1
15,58 ns
1
1,19 ns
12
6,49 ns
15
###

MÉDIO
Carbono
Fixo %
46,04 *
14,79 ns
1,07 ns
6,92 ns
###

Cinzas %
0,039455 ns
0,01039 ns
0,002995 ns
0,014929 ns
###

Poder
Calorífico %
365098 ns
66085 ns
62 ns
78691 ns
###

Rend. Carb.
%
1,57 ns
0,22 ns
4,36 ns
2,9 ns
###

Rend.
Líquido %
1,36 ns
21,93 ns
4,07 ns
13,44 ns
###

Rend.
Gases %
0,01 ns
17,75 ns
16,85 ns
25,64 ns
###

Porosidade
%
0,28100 *
0,046 ns
0,02135 ns
0,03394 ns
###

Valores seguidos de ns não diferem entre si significativamente. Valores seguidos por* , diferem entre si pelo teste de
Tukey (p< 0,05).

3.1.1 Materiais Voláteis
Observou-se a partir dos dados encontrados, que teor de materiais voláteis dos
carvões variou de 22 a 35%. Para uso siderúrgico valores menores do que 25% de materiais
voláteis no carvão são desejados (SANTOS, 2008).

Gráfico 1. – Valores médios de Materiais Voláteis do carvão vegetal encontrados em cada clone.

O teor de materiais voláteis representa os compostos remanescentes da degradação
da madeira e do alcatrão que não se desprenderam durante o processo de carbonização,
permanecendo assim como componentes químicos do carvão (CORRÊA, 1988). Uma fração de
voláteis é necessário no carvão devido o aumento da permeabilidade da carga no alto forno e
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a diminuição da reatividade do carvão vegetal. Para uso doméstico um alto teor de voláteis,
ocasiona o desconforto da fumaça, além de menor eficiência energética, acarretando em
maior consumo de carvão vegetal (FREDERICO, 2009).

3.1.2 Carbono Fixo
O Gráfico abaixo ilustra em porcentagem os valores médio de carbono fixo de cada clone.

Gráfico 2. – Valores médios de Carbono fixo do carvão vegetal encontrados em cada clone.

Para o teor de carbono fixo foi verificado a existência de diferença significativa ao
nível de 5% de significância entre os diferentes clones. Os valores de carbono fixo
encontrados neste trabalho variaram em torno de 68,93%. Inferiores aos obtidos por Barcellos
(2007), que determinando o teor de carbono fixo de diferentes espécies de Eucalyptus,
obteve valores variando de 69,31% para E. urophylla. Normalmente, quanto maior o teor de
carbono fixo, menor é o teor de materiais voláteis.

3.1.3 Cinzas
As cinzas são provenientes do conteúdo mineral do lenho e principalmente da casca
da madeira a ser carbonizada (VITAL et al, 1986). Seu valor deve ser inferior a 1%, resultado
encontrado para todos os tratamentos analisados, o que demonstra não ter havido
contaminação da madeira nem do carvão vegetal.
Esse fator não mostrou diferença significativa de uma rotação para a outra e esse
resultado também se repetiu ao se comparar os clones.
Tabela 3. Resultados de média, desvio-padrão e coeficiente de variação do teor de cinzas da madeira de primeira e
segunda rotação.

Cinzas %
Média
DP
CV

Clone AEC 0182
1° Rotação 2° Rotação
0,519
0,50
0,057
0,08
0,109
0,16

Clone AEC 0296
1° Rotação 2° Rotação
0,45
0,37
0,16
0,10
0,35
0,28

Média Geral
0,46

3.1.4 Poder Calorífico
Normalmente, o poder calorífico do carvão vegetal varia de 6400 a 7500 Kcal/kg
(LÚCIO, 2008), dependendo da madeira e forma de carbonização. Portanto, observa-se que os
carvões produzidos com a madeira proveniente das diferentes rotações apresentam altos

5

valores de poder calorífico superior, o que permite otimizar o seu uso tanto doméstico quanto
siderúrgico.
O poder calorífico do carvão é resultado da combinação entre o teor de carbono fixo e
do teor de materiais voláteis. Os carvões com altos teores de carbono fixo possuem maior
poder calorífico. O poder calorifico é inversamente proporcional ao teor de cinzas e até certo
ponto, ao teor de matérias voláteis. O maior valor de PCS encontrado nesse estudo foi
7604,39 Kcal/Kg, superior ao sugerido pelo autor citado anteriormente, esse resultado foi
evidenciado no clone AEC 0296, de segunda rotação.
Tabela 4. Resultados de média, desvio-padrão e coeficiente de variação do poder calorífico da madeira de primeira e
segunda rotação.

Poder Calorífico %
Média
DP
CV

Clone AEC 0182

Clone AEC 0296

1° Rotação
6848,32
155,20
0,02

1° Rotação
7154,38
157,16
0,02

2° Rotação
6980,80
299,75
0,04

2° Rotação
7278,97
312,14
0,04

Média Geral
7065,62

3.1.5 Rendimento Gravimétrico
O rendimento gravimétrico em carvão vegetal não apresentou resultado significativo
quando submetido à diferentes rotações. Também não mostrou resultado significativo
comparando os diferentes clones. Os valores variaram de 26,364% até 32,623%, com média
geral de 31,089%. Sendo que, o ideal em laboratório, gira em torno de 32%. Truguilho et
al.(2001), trabalhando com clones de Eucalyptus grandis, empregaram uma marcha de
carbonização próxima à utilizada neste estudo, com a mesma taxa de aquecimento e
temperatura final de carbonização, encontrando rendimentos gravimétricos em carvão de
33,0 a 39,0%, sendo valores superiores aos encontrados nesse estudo. Modificações na
constituição química e nas propriedades da madeira como os valores de lignina e extrativos e
densidade, podem explicar as diferenças observadas, assim como diferenças no preparo das
amostras, na marcha empregada e no equipamento usado na carbonização.
Tabela 5. Resultados de média, desvio-padrão e coeficiente de variação do rendimento gravimétrico da madeira de
primeira e segunda rotação.

Rend. Gravim. %
Média
DP
CV

Clone AEC 0182
1° Rotação 2° Rotação
31,13
30,32
0,97
2,39
0,03
0,08

Clone AEC 0296
1° Rotação 2° Rotação
30,71
31,99
1,40
0,28
0,05
0,01

Média Geral
31,04

3.1.6 Rendimento Líquido
Os valores dos rendimentos gravimétricos em líquido pirolenhoso e em gases não-condensáveis
não apresentaram resultados significativos tanto em diferentes rotações, quanto em
diferentes clones. Os valores variaram de 32,94% até 47,07%, sendo a média geral 41,304%.
Truguilho et al. (2001) observaram rendimento de gases não condensáveis de 19,2 a 22,6% em
Eucalyptus grandis. Esses rendimentos foram inferiores aos encontrados nesse trabalho.
O rendimento em gases condensáveis e não condensáveis é afetado por diferenças na
constituição química da madeira. Madeiras com maiores teores de celulose e hemicelulose
produzem mais gases durante a carbonização, devido à baixa degradação térmica desses
polímeros, quando comparado à lignina.
O rendimento em gases não condensáveis foi maior nos clones com menores teores em
lignina.
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Tabela 6. Resultados de média, desvio-padrão e coeficiente de variação do rendimento líquido da madeira de
primeira e segunda rotação.

Rend. Líquido %
Média
DP
CV

Clone AEC 0182
1° Rotação 2° Rotação
43,271
39,921
3,109
4,479
0,072
0,112

Clone AEC 0296
1° Rotação 2° Rotação
41,679
40,346
3,063
1,093
0,073
0,027

Média Geral
41,304

3.1.7 Rendimento de Gases
O rendimento em gases não condensáveis também não apresentou diferença
significativa nas diferentes rotações e nem nos diferentes clones. Os valores variaram de
20,28% até 29,67%, sendo a média geral 27,65%. Truguilho et al .(2001) encontraram
rendimentos de gases condensáveis de 39,0 a 46,0% para a madeira de clones de Eucalyptus
grandis. Inferiores aos encontrados nesse estudo.
No rendimento dos gases condensáveis, houve tendência dos maiores rendimentos
serem obtidos nas amostras que continham maiores teores de lignina.
Tabela 7. Resultados de média, desvio-padrão e coeficiente de variação do rendimento de gases condensáveis da
madeira de primeira e segunda rotação.

Rend. Gases %
Média
DP
CV

Clone AEC 0182
1° Rotação 2° Rotação
25,60
29,76
3,61
6,53
0,14
0,22

Clone AEC 0296
1° Rotação 2° Rotação
27,61
27,66
4,46
1,16
0,16
0,04

Média Geral
27,66

3.1.8 Porosidade
Os valores de porosidade mostraram diferença significativa apenas para o fator
clone. A tabela abaixo ilustra a situação.

Gráfico 3. – Valores médios de Porosidade do carvão vegetal encontrados em cada clone.

Evidenciamos em materiais mais densos, menores valores de porosidade. Portanto, o
Clone AEC 0182 é o material com maior valor de densidade.

4. CONCLUSÕES
Analisando os parâmetros estabelecidos neste trabalho, pode-se concluir que:
Existem diferenças entre clones, como conseqüência de diferentes composições e
estruturas da madeira. No presente trabalho, as diferenças entre clones foram mais
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expressivas que as observadas entre as rotações ou ao longo do sentido longitudinal da
árvore.
A madeira de segunda rotação de ambos os clones utilizados de Eucalyptus urophylla
apresentou maior diâmetro, porcentagem de cerne e relação cerne/alburno.
Na madeira de primeira e segunda rotação e nos dois clones testados, observou-se
diminuição do diâmetro, porcentagem de cerne e relação cerne/alburno da madeira ao longo
do sentido longitudinal da árvore, no sentido base-topo.
As madeiras de primeira e segunda rotação e de diferentes seções ao longo do sentido
longitudinal da árvore, no sentido base-topo, apresentaram características muito
semelhantes, em função da massa específica e propriedades anatômicas.
A madeira de híbridos de Eucalyptus urophylla X Eucalyptus grandis apresentou
características tecnológicas satisfatórias para produção de carvão vegetal, sob as diferentes
rotações.
Maiores intensidades de desbaste favorecem o aumento do poder calorífico superior
da madeira, assim como o teor de lignina total.
Não houve efeito dos diferentes rotações sobre as propriedades do carvão vegetal,
logo, deve-se optar pelo método de cultivo que apresentar melhor custo/benefício.
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Abstract
The symmetric travelling salesman problem over a complete graph is a very nonlinear problem where it is required to
generate a tour through a set of cities such that it is minimized the total distance. Considering n cities that belong to
a complete graph the number of possible solutions is n!. By other words the travelling salesman problem in a
complete graph is a NP-Complete problem and for big values of n it can only be solved by heuristics that do not
guarantee the optimal solution. We show that the most difficult problem to solve is to prevent that the MILP model
does generate sub-tours through subsets of cities and not only one tour through all cities. We solve this difficult
problem with the aid of a set of indexed binary variables and a set of simple but subtle indexed constraints. Then we
found an alternative MILP model much smaller but surprisingly its performance and computational resources used
were found much worse and besides it the GAMS software imposed a limit of 20 cities since we used a binary indexed
variable with a number of indexes equal to the number of cities. Note although a very sparse matrix the number of
values of this indexed binary variable is nn. We found impractical to use this model to n>7. Note 77 is already a big
number, 77 8.2 105. Finally we present the implementation of both MILP models with the GAMS software and some
runs of both models for n<7 cities and of the first MILP model for 7 <n 28 using the Cplex solver, considering in all
cases the cities belonging to a complete graph. Since 28! it is a very big number, 28! 3.1 1029, although we spend
about two days to obtain the optimal solution for 28 cities, we may say that our first MILP model is a very efficient
model since it always guaranties the optimal solution. Although there exist heuristics capable to find quasi-optimal
solutions to much greater instances of the STSPT, to our knowledge our proposal of the solution of the symmetric
travelling salesman problem with a MILP model is the most efficient mathematical programming solution ever
published in the literature. Although already in 1954 it has been found the quasi-optimal solution for a 49 cities TSP,
our work points to the weaknesses of MILP models to solve combinatorial explosive problems alone, without the aid
of a heuristic. In a near future we would work on the combination of a heuristic that computes a quasi-optimal
solution and then our MILP model will find the optimal solution from the quasi-optimal solution.
Key Words: Mathematical Programming, Symmetric Travelling Salesman Problem, MILP Model to Solve the TSP

1. Introduction
To our knowledge nobody in the literature has solved the travelling salesman problem with a
linear MILP model and using the Cplex solver. As a matter of fact the TSP is a very nonlinear
problem and it is very difficult to solve it with a linear MILP model. Moreover it is very
difficult to formulate linear constraints to prevent sub-cycles. The TSP is a combinatorial
explosive problem. For a symmetric TSP with n cities we have n! possible solutions since each
permutation of n cities is a tour for a complete graph.

2. First MILP Model to Solve the Travelling Salesman Problem
In the first MILP model to solve the TSP we create an indexed binary variable whose indexes
identify the cities of the tour when its value is 1. To prevent cities repetition we created an
auxialiary parameter, all_different(c1, c2, ..., cn), that is one when there are no repetitions
in the values of the indexes, the cities that belong to the tour. Although very simple this MILP
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consumes lot of memory and with a 2G RAM PC we only found solutions until 7 cities. This is
because the main binary indexed variable path consumes nn elements, and 77= 823,543 as well
as the auxilliary all_different parameter. In appendix A we show the GAMS software code
that implements this first MILP model.

3. Second MILP Model to Solve the Travelling Salesman Problem
In this second MILP model we avoid to use a single binary variable whose indexes would define
the tour. By the contrary we try to avoid the combinatorial explosion expressing the condition
of a single tour without sub-tours with a set of constraints based on a set of binary indexed
variables. In appendix B we show the GAMS software code that implements this second MILP
model.

4. Results and Discussion
In table 1 we present the optimal solutions found by our two MILP models. The first MILP
model exhaust RAM memory for more than 7 cities, so the results showed after 7 cities were
obtained with the second MILP model which for more than 28 cities showed impractical
runtimes.
Table 1. Results obtained with our two MILP models
5 cities (1,2,4,5,3,1) first algorithm, d=556
5 cities (3,5,4,2,1,3) second algorithm, d=556
6 cities (1,3,5,6,4,2,1), first algorithm, d=672
6 cities (3,5,6,4,2,1,3), second algorithm, d=672
7 cities, (1,3,5,7,6,4,2,1), first model, d=788
7 cities, (5,3,1,2,4,6,7,5), second model, d=788
8cities, 1, 3, 5, 7, 8, 6, 4, 2, 1, first model, d=904=788+116, tc~ 1.1 min
9cities, 1, 3, 5, 7, 9, 8, 6, 4, 2, 1, first model, d=1020=904+116, tc~1.2 min
10 cities, 1, 3, 5, 7, 9, 10, 8, 6, 4, 2, 1, first model, d=1136=1020+116, tc~1.5 min
11cities, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 10, 8, 6, 4, 2, 1, first model, d=1252=1136+116, tc~2.1 min
12cities, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 11, 9, 7, 5, 3, 1, first model, d=1368=1252+116, tc~4.3 min
13cities, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1, first model, d=1484=1368+116, tc~7.2 min
14cities, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1, first model, d=1600=1484+116, tc~21.8 min
15cities, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1, first model, d=1716=1600+116, tc~46.2 min
16cities, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1, first model, d=1832=1716+116, tc~2.1hours
17cities, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1, first model, d=1948=1832+116, tc~3hours
18cities, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1, d=2064=1948+116, tc~1min40secs
19cities, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1, d=2180=2064+116, tc~1.55 hours
20cities, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 19, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1, d=2296=2180+116, tc~4.5 days
21cities, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 19, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1, d=2412=2296+116, tc~2.3 days
22c, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 21, 19, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1, d=2528=2412+116, tc~1 day
23c, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1, d=2644=2528+116, tc~3 days
24 c,1,2,4,6,8,11,13,15,17,19,21,23,24,22,20,18,16,14,12,10,9,7,5,3,1, d=2644+116=2796, tc~25 days
25c,1, 3. 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 25, 23, 21, 19, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1 , d=2876, tc~18 days
26c,1, 3, 7, 10, 13, 15, 18, 20, 21, 24, 26, 25, 23, 22, 19, 17, 16, 14, 11, 12, 9, 8, 6, 5, 4, 2, 1, d=2992, tc~3.5 days
27c,1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 25, 23, 21, 19, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1, d=3108, tc~1.6
days
28c,1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 27, 25, 23, 21, 19, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1,
d=3224=3108+116, tc~15.22 hours

5. Conclusions and Future Work
We showed the weaknesses of mathematical programming to deal with combinatorial
explosive problems like the TSP over a complete graph whose search space is n_cities!. In the
near future we plan to develop an heuristic that obtains an initial sub-optimal solution and
then the MILP model begins with that solution and obtains the optimal solution.
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Appendix A. First MILP model to Solve the TSP
sets c /1*7/;
*c=city index
alias (c1,c2,c3,c4,c5,c6, c);
binary variable arc(c, c1), path(c1,c2,c3,c4,c5,c6,c);
variable d;
parameter distance(c,c1), all_different7(c,c1,c2,c3,c4,c5,c6), N;
N=card(c);
* card(c) returns the cardinal of set c
all_different7(c,c1,c2,c3,c4,c5,c6)=(ord(c) ne ord(c1))*(ord(c) ne ord(c2))*(ord(c) ne
ord(c3))*(ord(c) ne ord(c4))*(ord(c) ne ord(c5))*(ord(c) ne ord(c6))*(ord(c1) ne
ord(c2))*(ord(c1) ne ord(c3))*(ord(c1) ne ord(c4))*(ord(c1) ne ord(c5))*(ord(c1) ne
ord(c6))*(ord(c2) ne ord(c3))*(ord(c2) ne ord(c4))*(ord(c2) ne ord(c5))*(ord(c2) ne
ord(c6))*(ord(c3) ne ord(c4))*(ord(c3) ne ord(c5))*(ord(c3) ne ord(c6))*(ord(c4) ne
ord(c5))*(ord(c4) ne ord(c6))*(ord(c5) ne ord(c6));
* this long expression guarantees that the parameter all_different7(c,c1,c2,c3,c4,c5,c6) is set
to 1 when *all the seven parameters are different from each other
distance(c,c1)=100+ 4**abs(ord(c)-ord(c1));
**The following fundamental constraints tells us that must exist only one solution
constr_path.. sum((c,c1,c2,c3,c4,c5,c6)$all_different7(c,c1,c2,c3,c4,c5,c6),
path(c,c1,c2,c3,c4,c5,c6))=e=1;
constr_path2.. sum((c,c1,c2,c3,c4,c5,c6)$(1-all_different7(c,c1,c2,c3,c4,c5,c6)),
path(c,c1,c2,c3,c4,c5,c6))=e=0;
calc_obj.. d=e=sum((c,c1,c2,c3,c4,c5,c6)$all_different7(c,c1,c2,c3,c4,c5,c6),
(distance(c,c1)+distance(c1,c2)+distance(c2,c3)+
distance(c3,c4)+ distance(c4,c5)+distance(c5,c6)+distance(c6,c) )*path(c,c1,c2,c3,c4,c5,c6
));
Model TSP /all/;
solve TSP using MIP miniizing d;

Appendix B. Second MILP model to Solve the TSP
sets c /1*24/;
*city
sets p /1*24/;
*position
alias(p1, p2, p);
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alias (c1,c2, c);
binary variable arc(c, c1), position(c,p), arc_pos(c1,p1,c2,p2);
variable d, d_p;
parameter distance(c,c1), N;
N=card(c);
distance(c,c1)=100+ 4**abs(ord(c)-ord(c1));
** Next we Define the Constraints
constr1_position(c).. sum(p, position(c,p))=e=1;
constr2_position(p).. sum(c, position(c,p))=e=1;
calc_arc_pos(c1,c2,p1,p2).. 3*arc_pos(c1,p1,c2,p2) =l=
arc(c1,c2)+position(c1,p1)+position(c2,p2);
constr_arc_pos(c1,c2).. sum((p1,p2), arc_pos(c1,p1,c2,p2))=e=arc(c1,c2);
constr_arc_pos2(c1,p1,c2,p2)..
4*arc_pos(c1,p1,c2,p2)=l=arc(c1,c2)+position(c1,p1)+position(c2,p2)+( (ord(c1) ne ord(c2))
and( (ord(p2) = (ord(p1)+1)) or (ord(p2)=(ord(p1)-N+1))) );
all_cities_once(c).. sum(c1, arc(c,c1))=e=1;
all_cities_once2(c).. sum(c1, arc(c1,c))=e=1;
* The Following constraint is redundant and increases the Memory consumption, but the
*runtimes decrease with its insertion
*constr_path.. sum((c,c1), arc(c,c1))=e=N;
calc_obj.. d=e=sum((c,c1), distance(c,c1)*arc(c,c1));
Model TSP /all/;
solve TSP using MIP miniizing d;
display position.l, arc.l, d.l, arc_pos.l;
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Abstract
Surgical theatres are environments where special conditions such as the need to maintain sterile the surgical
equipments and tools are of extreme importance. The increased need to use computer equipments in the surgical
theatre, along with the need to bring these equipments closer to the surgeons, poses additional sterilization
problems. Although some computer parts may be kept outside the sterile room, as for example, the processing and
storage units, some parts need to be close to the surgeon, such as the screen and the devices than control the
interfaces. This paper describes how some interface control devices may be replaced by a device that does not need
to be sterile, as it can be placed underneath the surgeon sterile clothes.
Key Words: Human computer interfaces, wireless movement sensors, wireless accelerometer.

Introduction
The Informatics area is viewed as even more a strong allied to the development of medical
and/or health monitoring/assisting devices.
Surgical theatres are known for being sterile environments. When it is necessary to use
additional equipments, this poses problems the sterilization of these devices. For example,
orthopaedic surgeons often use orthopaedic computerised equipment to, for example, align
fractured bones. To do this, surgeons currently use a wired or wireless set of pedals to control
this orthopaedic computerised equipment. Other areas in medicine require too the use of
additional equipment that needs to be controlled in situations where the user is deeply
engaged in the surgical procedure and cannot use a classical input device to control the
interfaces of the devices.
A number of proposals have been made to solve the problem of making the surgical theatre
more efficient and more easy to use, these proposals are, for example, in the case of
orthopaedic footswitches, the Zen Wireless 3-Pedal Footswitch from ConMed[1] and the Digital
Wireless (RF) Footswitch from Linemaster[2], which consists in having a set of pedals on the
floor, where the surgeon would step to do some predefined actions. However these solutions
did not give the possibility to remove the device from the operation room, implying that a
specific surgical theatre needs to be defined with a specific use in mind. This paper presents
a proposal that consists in a wireless device engineered to be used underneath the sterile
clothes of a surgeon, allowing him to control the interface of a machine without the need to
use a specific set of devices that need to be present and sterile in the surgical theatre.
The remainder of this paper is organized as follows. This paragraph concludes the
introduction to the theme, the second section describes the necessary tradeoffs between
usability and performance in the existing technologies and presents our proposal to this
problem; section three presents the proposed algorithm including results obtained in a
number of scenarios that are considered unfriendly for accelerometer data collection. Finally,
section four presents the conclusions.
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Accelerometers applied in shoes
The control of computerised surgical equipment is achieved by an accelerometer sensor,
placed in or on, for example, the surgeons shoes, allowing him/her to control that equipment
by the movement of the foot.
Typically, this device includes at least the following components:
 a pair of adapted shoes or a pair of harnesses that are adapted to the surgeon’s
shoes;
 an accelerometer positioned inside one (or even both) shoe(s);
 the electronic module that processes the signal collected by the accelerometers;
 a transmitter/receiver unit;
 a software application that translates the received signal to the interface mimicking a
standard input device, such as, e.g., a mouse.
In the photo shown in Figure 1 it is possible to see the accelerometer integrated in the shoe
attached to the electronic unit that processes and transmits the collected signals. The
wearable electronic unit was the BioPlux[3]. Although it is not clear from the picture, the
wearable electronic unit is wireless and could be placed anywhere in the users clothes, as it
communicates with the computer using a standard Bluetooth wireless channel. Figure 1 also
shows the developed algorithm running on a computer and displaying the movement made.

Figure 1 - Accelerometer integrated in a shoe connected to BioPlux.

To capture movements such as the ones in Figure 2, a set of movements was defined. Each
movement is equivalent to an action performable by a classical input device. The
accelerometer is integrated in the shoe and an electronic device receives the signals sent
from the accelerometer sensor and sends them to a computerised system using a wireless
interface. To increase the reliability of the movement, the accelerometer should be placed
under the foot, inside the shoe sole.
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Figure 2 - The proposed moves that the software should recognize.

To allow natural movement of the user (e.g. the surgeon), i.e. to allow the displacement of
the user without causing the interpretation of the movement of the foot as a command to the
application interface, the system also considers a movement that activates and deactivates
the interpretation of the movement of the foot.
Current research at the Assisted Living Computing and Telecommunications Laboratory at the
University of Beira Interior is addressing the increase of the movement dictionary and its
reliability.

Results and Discussion
Resilient and adaptive movement detection algorithm
Figures 3 and 4 show a set of accelerometer signals captured with an accelerometer sensor.
The sensor and the transmission unit used in this setup was the BioPlux Research shown in
Figure 1. In this capture the accelerometer is positioned under the shoe.

Figure 3 - Signal captured using an accelerometer sensor. The figure shows aprox. a 4 second sample capture, that
should represent the left and right movement. It is visible the base line (at the left of mark 1), a left movement at
marker 1 and a right movement at marker 2. Lower plot is unused in this run but was processed to validate the
motion in the relevant axis of the sensor.
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Figure 4 - Signal captured using an accelerometer sensor. The figure shows aprox. a 4 second sample capture,
showing a up (marker 1) and a down (marker 2) movement. The top plot that shows no significant change was used to
validate the movement in the relevant axis of the sensor.

Figures 3 and 4 show the signals collected when the user is standing but not moving. It is
clearly visible that the user is immobile due to the linearity of the signal on the
complementary axis. The signals collected with the accelerometer allow the computation of
the value for the base line, and the variations of the base line value caused by the
movements of the foot. In the case of Figure 3 when the signal is less than the base line (case
1) it represents that the foot bend left, and when the signal is greater than the base line
(case 2) it represents that the foot bend right. In case of Figure 4 when the signal is greater
than the base line (case 1) it represents that the foot is supported in the forefoot, and when
the signal is less than the base line (case 2) it represents that the foot is supported in the
heel.

Figure 5 - Signal captured using an accelerometer sensor. The figure shows aprox. a 4 second sample capture, that
represents the user walking in a normal speed. It is visible that there is a baseline but the signal is very irregular.

Figure 5 shows the signals collected when the user is walking at a normal speed. It is clearly
visible that the user is not immobile, as this signal is much more irregular than the signals
shown in Figure 3 and 4. The signals collected with the accelerometer show the base line, but
the signal is very irregular because as the foot is always moving there isn’t a smooth
variation. Furthermore, this irregularity is relevant, because it can be used to extend the
dictionary of movements recognized by the system.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING UBI2011 - 28-30 Nov 2011 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

The base algorithm works as follows: after the system activation, the user must have his foot
still for about a second, to allow the initial 120 signal values to be used to create an average
base line for each of the axis used (currently only two of the three available axis), which will
serve as a threshold to detect signal variations representing that the user foot has moved.
Once the signal raises or decreases from the base line, it represents that a certain move as
occurred, according to the axis that has changed. And then an action will be performed
according to what has to be done. After that the system will wait for another variation, and
do all the process before described.

Figure 6 - Flowchart for the algorithm when the system has started processing the foot movements.

Conclusions
This paper presents the research findings related to the construction of a wireless foot
interface control, as the result of the need to create a new device and its operating algorithm
for movement detection using an accelerometer integrated in a shoe.
The algorithm was tested in an ordinary shoe where it was applied an accelerometer
connected to the BioPlux device to capture, record and transmit the signals in real-time. The
approach used in the definition of the algorithm showed that it is possible to detect specific
movements using an accelerometer.
This work also lead to the submission of a patent application[4].
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Future work
Future work regarding this algorithm and the technology behind will include a research for
application in other areas, medical or not, and the evolution of the algorithm to ignore
signals when the user is walking, and the extension of the current movement dictionary.
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Abstract
The paper discusses the development of a combustor for research towards the application of flameless oxidation to
micro gas turbines. This requires operation at high wall temperature (up to 860°C), medium pressure and high power
density. A function separation approach made this possible, so that distinct shells take the thermal and pressure
loads. Separate cooling and combustion air flows allow the wall temperature to be regulated independently from
combustion conditions. Quite innovative is that in spite of the three-shells arrangement, the cylindrical combustor
features: variable combustion chamber length, multiple optical accesses to most of the combustion space, radial
traverse of probes.
CFD and an analytical heat transfer model (that is briefly described) aided in the design of such versatile
equipment. The system has successfully operated in flameless mode even at the extreme conditions of 4.74 bara, 464
kW and power density greater than 70 MW/m3.
Key Words: Flameless oxidation, gas turbine, experimental, optical access.

Motivation
The design process of a particular research combustor is seldom found in the literature. Probably, this happens because it becomes urgent for researchers to produce and publish the experimental results, like has also happened in the present case. A publication discussing the
design process is postponed, often to never reach the literature. In other situations the combustion chamber is seen as just a tube, not worth of discussion in a paper.
The motivation for writing this article was the understanding that young researchers entering the fascinating field of combustion can benefit from a discussion of the design process of
a concrete combustion chamber. The one that is discussed here is particularly interesting for
it had to meet a number of challenging requirements. Its features may be of interest either
separately or as an ensemble to someone designing his/hers own system.
The combustor was developed in the framework of a European Union funded project, NGTNew Combustion Systems for Gas Turbines (Flamme, 2004). Even though the design process
was concluded back in 2003, we believe that the methods employed remain up-to-date and
capable of meeting the aforementioned objective.

Introduction and Combustor Requirements
Flameless oxidation is a combustion technique that results in ultra-low nitrogen oxides emmissions and requires a high level of dilution of the reactants, with inerts, compensated by
additional enthalpy to the ignition region (Wünning et al., 1997). This can be provided by
strongly preheating the reactants and/or maintaining the combustion chamber walls at a temperature close to the auto-ignition temperature of the mixture. It was originally developed in
the context of industrial furnaces. Gas turbines are good candidates for the application of
flameless oxidation because of the high temperature level of the combustion chamber walls.
One primary objective of the NGT project was to understand how flameless oxidation
could be influenced by the high operating pressure and volumetric heat release encountered
in gas turbine combustion chambers. As a partner in this project, the Delft University of
Technology (TUD) had to develop a research combustor allowing measurements within the reINTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING UBI2011 - 28-30 Nov 2011 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

action zone that could be used to better understand the novel flameless combustion regime.
Since what was to be investigated was a flameless type of combustion, it was natural to
attempt to have optical access to the reaction zone. To take the most advantage of the optical ports, they were conceived in a way to allow the use of non-intrusive optical diagnostics
in future investigations. Techniques such as LDA, LIF or spectroscopy can be considered
(Kohse-Höinghaus et al., 2003). Additionally, the combustor should allow access of physical
probes (thin-wire thermocouple, suction sampling-probes) to the interior of the combustion
volume.
Two operational parameters were considered to be of particular importance to stable
operation in the flameless regime: the flame-tube wall temperature, Tw, and reactants
injection velocity, Uinj. From the research point of view, the concern is to be able to vary
these parameters while maintaining others, so that their individual effect on stability can be
understood. In this way, Tw should be controllable, that is to say, it should be independent of
the power input or air-to-fuel ratio. This calls for a cooling air stream with adjustable flow
rate so that more or less heat can be extracted from the walls, as necessary to maintain a
required wall temperature. Uinj can be varied through simple modifications to the burner
head, which are not being addressed in this paper.
Since the experimental data was also due for validation of numerical models, the boundary
conditions had to be well defined, in particular measurement of Tw was due.
The experiments were also to address design rules for flameless oxidation can-type combustors. This means that the combustor should be as versatile as possible so that several configurations could be tested and, in the end, a set of guidelines for the design of similar combustors for practical application could emerge. Of course, not all the questions can be tackled
in a single set-up, due to rising complexity and concurrent manufacturing costs. A paradigmatic example of this would be the diameter of the combustion system, which would involve
the manufacturing of a number of combustors, and the pairing burners, of various diameters.
The geometrical parameters considered in the design of the combustor were the length of the
combustion volume, L, and the burner geometry (not being addressed here).
The most favourable length will be that providing the necessary residence time for complete combustion (in view of low CO emissions) while not sacrificing the compactness sought
for in gas turbine equipment. Hence, a most interesting outcome of the research could be the
estimation of the shortest length that a can-type combustion chamber can have while still
ensuring clean combustion in the flameless oxidation regime. Experiments for different combustion chamber lengths could provide results for the validation of combustion models, especially if in the range studied the emissions become sufficiently affected.
Thus, the combustor had to meet requirements stemming from four different origins: operation in the flameless regime, in conditions representative of micro-gas turbines, towards
meeting the research goals, and able of being inserted into the Gas Turbine Test Facility of
the Section of Energy Technology, at TUD. Table 1, in the next page, summarises the requirements on the combustor and introduces nomenclature.
The strategic objectives for the research combustor as well as the design variables retained for consideration have been presented. As is usually the case, the design was an iterative process. The addition of a feature to the combustor would occasionally involve a re-appreciation of the current overall design. Nevertheless, throughout this process, specific
problems were considered at a time. These are now briefly discussed in the following sub-sections. Lastly, the ultimate configuration of the research combustor is presented.

Design
High wall-temperatures along with pressurised conditions
The system was to be designed for a qualification pressure of 10 bara along with wall-temperatures of about 870°C, that is to say, quite close to the metallurgical limit of common
metallic alloys used in mechanical constructions.
A function separation approach was implemented to overcome this problem of a shell having to withstand the mechanical load resulting from the pressure within, while its mechanical
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Table 1 – Selected requirements for the combustor.

Purpose

Requirement

Values or actions

Flameless
operation

Combustion air preheating

Tair ≈ 200°C (limited by test facility)

High flame-tube wall temperature

Tw ≈ 870°C

Represent
micro-GT

Medium pressure
High heat release (power density)
Cylindrical shape

p ≈ 5 bara
PV > 70 MW/m3
L/D ≈ 2.5
Optical quality quartz windows at 90°
and 180° along chamber length
Take advantage of windows for probe
adapters
Cooling air instead of insulation
blanket
Measurement of Tw
1.5 < L/D < 3.0
P < 500 kW
Qv,cool.-air <
Nm3/h
Adjustments on burner

Optical accesses
Meet
research
goals

Adjust to
test facility

Radial traverse of probes
Tw independent of power level
Well defined boundary conditions
Variable flame-tube length
Máx. power level
Máx. cooling air flow rate
Dutch natural gas (just 85% CH4)

strength is being cut back by the high temperature. Similarly to what is found in practical
combustors, a configuration with two co-axial shells resulted: a flame-tube, that delimits the
combustion volume and withstands the thermal loads only, enclosed in a pressure vessel, that
withstands the pressure load and in principle is alleviated from any severe thermal load.
Cooling air would flow in the annulus formed between these two shells providing the means to
control the flame-tube wall temperature.
However, due to the high temperatures involved, this configuration still would not ensure
that the pressure vessel temperature would be below a safe limit, of roughly 400°C. This was
because the red-hot flame-tube would transfer a significantly amount of heat to the pressure
vessel, by convection (promoted by the cooling air stream) on one hand, and by radiation (the
view factor between shells being virtually unity) on the other. The pressure vessel would dissipate this heat to the environment, by natural convection and radiation, but this thermal
equilibrium would still result in a relatively high temperature.
A simple heat transfer model of the system was put together based on theoretical and
semi-empirical heat transfer relations from literature. This is similar to the extended model
to be descibed in the next section. From the studies performed with that simple tool, a solution to the problem at hand emerged consisting in the insertion of yet a third shell in between the existing two. This way the heat transfer from the flame-tube to the pressure vessel
by both convection and radiation were dealt with simultaneously. Since the third-shell defines
the passage areas for the cooling air, it shall be termed “cooling air shell”. In order to maintain the compactness of the combustor, this shell is kept quite thin, which is possible for it is
not subjected to significant mechanical loads. The heat transfer model has been updated to
deal with this new configuration.
It was realised that to make the best use of the cooling air mass flow rate, the annular
passages had to be relatively narrow. While at low temperature, the stream of cooling air
first flows through the annular passage adjoining the pressure vessel, ensuring that it remains
at an acceptable temperature. Then the same air flows, in the opposite direction, in the
annulus formed by the flame-tube and the cooling air shell. Although the stream of air is at a
higher temperature at this stage, it is still efficient in controlling the flame-tube wall temperature, and with the additional advantage of avoiding that the flame-tube experiences a
strong temperature gradient.
The cooling air shell prevents the flame-tube from directly irradiating the pressure vessel.
Moreover, the equilibrium temperature attained by the cooling air shell is significantly lower
than that of the flame-tube. The pressure vessel temperature was also monitored.
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Analytical heat transfer model
The model might be categorized as quasi-two-dimensional. In the radial direction, nodes were
placed just at the reaction zone, at both surfaces of the three shells and at the surroundings,
while in the longitudinal direction just two stations were considered, at the extremities of
the combustor. For the heat transfer in the radial direction, average temperatures of the
cooling air flow and walls were obtained from those two longitudinal stations.
The model is implemented in a spreadsheet. First, the diameters, thicknesses, thermal
condutivities (k) of the shells are specified, as well as known temperatures (reactants, cooling air, ambient). Operational parameters are also indicated: air-to-fuel ratio, thermal power
input, pressure. As discussed above Tw and Uinj are important parameters and target values
are defined. The thermal equilibrium solution results after several nested iteration loops. The
outcome of the model is: an estimation of the necessary mass flow rate of cooling air, temperatures of the exhaust gases, cooling air and pressure vessel and an energy balance of the
combustor, including determination of the heat transferred to the cooling air stream and heat
lost to the surroundings by natural convection. Radiation is not considered.
Then, the geometrical parameters can be adjusted and the model ran again for a range of
operation conditions. The procedure is repeated until a solution results that is balanced, i.e.,
takes into account a sensitivity analysis (for smooth control of the system while in operation),
the limitations of air compressors in the Test Facility, compactness, light weight, and low
thermal inertia of the system.
The model is based on the determination of four convection coeficients (h): combustion
gases, both passages of cooling air, and combustor surroundings. Table 2 sums up empirical
relations found in the literature in terms of the Nusselt number. Re, Pr and Ra are, as usual,
the Reynolds, Prandtl and Rayleigh numbers.
Table 2 – Empirical relations for convection coeficients.

Situation
duct

(constant Tw)

annular passage

(heat transfer at inner wall,
outter wall insulated)

annular passage

(heat transfer at outter wall,
inner wall insulated)

natural convection over
horizontal cylinder

Expression (Nu = h Dh/k)
Nu0 =

Reference

⎛ Tgases ⎞
( f / 8 )( Re − 1000 ) Pr
23
⋅ ⎡1 + ( D /L ) ⎤ ⋅ ⎜
12
23
⎦ ⎝ Tw ⎠⎟
1 + 12.7 ( f / 8 ) ( Pr − 1) ⎣

Nu = 0.86 Nu0 ( D d )

0.36

0.16

Nu = Nu0 ⎡1 − 0.14 ( d D )
⎣

Petukhov
and Roizen,
1964

0 .6 ⎤

⎦

Nu 1 2 = 0.6 + 0.3865 Ra1 6 ⎡1 + ( 0.5 /Pr )
⎣

Petukhov,
1970

9 16 ⎤ − 8 27

⎦

Churchill,
1983

Measurement and control of the flame-tube wall temperature
Cooling air is admitted through a single opening on the side of the pressure vessel. This would
lead to an uneven distribution of the wall temperatures if the cooling air were to perform a
single pass directly over the flame-tube. Here, the two-pass (in counterflow) arrangement
introduced by the cooling air shell also proves advantageous since it potentially results in a
more uniform distribution of the flame-tube wall temperature in the tangential direction.
Optical accesses present obstacles to the cooling air flow and special care has to be taken
then not to disrupt such uniform temperature distribution. This will be discussed later, in the
section dealing with the optical access.
To study how the average wall temperature of the flame-tube, Tw, influences the attainment of the flameless regime and/or the stability of combustion, it should be varied independently of operating conditions. That means that the cooling air and the combustion air
had to be independently controlled. In the combustor being dealt here, the only subsequent
use of the cooling air was the moderation of the temperature of the exhaust stream before it
reached the water-cooled section of the duct leading to the stack. In a prototype of a practiINTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING UBI2011 - 28-30 Nov 2011 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

cal combustor, the heated up stream of cooling air could be used, with advantage, as combustion air, as long as the stoichiometric level is to be kept fairly constant. In that situation,
operation at partial load would require not only less combustion air but also less cooling air to
keep the same wall temperature, and the system could possibly be conceived to become balanced in this way for a wide range of operation.
Tw was measured with sheathed thermocouples 2 mm in diameter. Best practice is to have
a short length of the sensitive tip of the thermocouple embedded or welded to the wall along
an isotherm. For such permanent method of assembly not to sacrifice the possibility of disassembling the research combustor for overhauling, the stalks of the thermocouples could not
radially traverse the multi-shell arrangement but, instead, would have to be extended to the
flange supporting the flame-tube, so that they could arrive at the exterior of the combustor
and be connected to the data acquisition system. This would endanger the air tightness of
that gasketed joint, especially during pressurised operation.
The solution that was found and adopted acknowledged that, for the range of temperatures
to be measured, the contact resistance is of secondary importance, since it is radiation and
not conduction the important mechanism transferring heat between the flame-tube wall and
the thermocouple. In this configuration, the tip of the thermocouple fits into a small port, or
socket, of relatively thick wall, welded onto the outer surface of the flame-tube (Fig. 1a).
The stalks of the thermocouples are fastened to the pressure vessel wall with standard
adapters that ensure air tightness. Hence, the thermocouples enter radially through the pressure vessel and cooling air shell until they reach the sockets on the flame-tube wall (Fig. 1b).
These provide a lock, keeping the thermocouples in position despite the differentiated thermal expansions of the flame-tube and pressure vessel. The socket also provides insulation
from the cooling air stream thus reducing the error stemming from the temperature gradient
along the length of the thermocouple tip.

a)

b)

Figure 1 – a) Thermocouple sockets on the flame-tube; b) Detail of the thermocouple port on the pressure vessel
showing the opening on the cooling air shell and the socket on the flame-tube.

Variable length of the flame-tube
The possibility of varying the flame-tube length was important in what regards demonstrating
the applicability of flameless oxidation to the compact combustors of micro-gas turbines. The
trivial solution would be the construction of a set formed by different lengths of the three
shells comprising the combustor, but this would be prohibitively expensive.
Therefore, a construction was sought in which the length of the cylindrical volume allotted
to the development of combustion could be varied while maintaining the “material” length of
the shells making up the combustor. This suggested the use of a movable end, adjustable to
render particular lengths, as found necessary in the course of the experimental work and with
a minimum of a posteriori workshop time and effort.
It should be noted that the inclusion of the adjustable length in the combustor design represents, in the long term, a more extensive exploitation of the investments made, because
the versatility that the system acquires allows it to be used with other fuels and/or burners
that might have distinct demands for the length of the combustion zone.
The variable length feature had to be made compatible with pressurised operation. It was
found most viable to have the movable end at the exhaust (i.e., not on the burner side). It
consists of a dome-like element that makes the reduction of the cross-sectional area of
flame-tube down to that of the exhaust pipe.
The exhaust-reduction and the exhaust pipe are welded together, forming a single piece.
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Since this piece is perhaps that submitted to the most severe thermal loads in the whole
equipment, its cooling was to be secured for the whole range of positions it could occupy.
That resulted in the addition of a co-axial tube around the exhaust pipe, welded to four small
reinforcing plates (ribs) on the back of the exhaust-reduction. Nonetheless, eventual deformations (e.g. ovalisation) of the movable exhaust-reduction had to be acknowledged, as a
result of the many cycles of operation at high temperature that the set-up would have to
undertake throughout the experimental investigations.
An adequate clearance had to be provided between the exhaust-reduction and the flame-tube because the possible deformations that remain after a cool down could render impractical the relative motion between these two parts, either to set a new combustion chamber
length or for any necessary overhaul. This raised air tightness issues that were addressed
using a cord-packing kind of sealing. Because of the high temperatures involved, along with
the presence of oxidizing streams, there are not many choices of materials that the seal could
be made of. The solution quickly converged to the use of packing made from braided ceramic
fibres, composed of aluminium oxide and other temperature resistant oxides. This can withstand temperatures above 1100°C, but will eventually vitrify after some time of exposure to
these temperatures. This meant that the combustor would have to be serviced, from time to
time, to replace the packing. Steinetz and co-workers (1996) have investigated high temperature braided rope seals for static sealing applications in conditions relevant to the present
situation.

Optical access
Optical access to the reaction zone is desirable in order to visually assess the combustion
regime. In the whole design process of the combustor, the implementation of this feature was
the most challenging and that with more implications in other aspects of the design.
The cooling air used to control Tw also becomes useful to cool any windows to be mounted
on the flame-tube, thus eliminating the need for a special film cooling arrangement, like that
described by Chen and Bulzan (1996). On the other hand, the multiple shell configuration
increased the complexity of the optical access issue. Four zones were to be separated: the
combustion zone, the two cooling air passages, and the laboratory room. The use of three
layers of windows would be an exceedingly complicated arrangement, besides conflicting with
the small distances between shells. Yet, two windows had to be kept: one on the flame-tube
and other on the pressure vessel. The window that would come on the cooling air shell could
be dispensed if a small level of mixing between the two cooling air streams could be accepted. In that case, the opening that must necessarily exist on that shell, to maintain a free
optical path, had to be bordered by a “collar”. This would force one of the air streams to
contour the opening instead of using it as a short-circuit path towards the exit of the combustor. Considerations on spatial arrangement and thermal shock, on both the flame-tube and
pressure vessel windows, lead to opt for collars on that side of the cooling air shell facing the
pressure vessel, see Fig. 4. However, this construction introduces resistance to the cooling air
flow and special care had to be taken to preserve the uniform temperature distribution that
is sought on the flame-tube wall.
This configuration could no longer be evaluated with the heat transfer tool mentioned in
an earlier section. Instead, the problem was studied with a computational fluid dynamics
tool. The study showed that the approach of using collars around the openings on the cooling
air shell was effective, and that the bulk of the incoming air would not use these openings as
a short-circuit path to the inner, counter-flowing stream of cooling air. This was a very important result that made the optical access feature viable.
Quartz was adopted for the windows on the flame-tube due to its superior resistance to
high temperatures. It can withstand continuous working temperatures up to 950°C. Suprasil®
quartz has been used, which is one of the grades for optics commercialised by the Heraeus
company. The possibility of using the more accessible borosilicate glass for the pressure vessel windows was ruled out by the CFD study, which showed that the maximum temperature on
these windows would largely exceed 200°C. They would have to be made in quartz as well.
The extension of optical access to a great length of the reaction zone could not be sumINTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING UBI2011 - 28-30 Nov 2011 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

Figure 2 –Combustor rotation into configurations A and B, for optical access to most of the combustion volume.

med up to extended rectangular windows along the combustor, because this would severely
deteriorate the resistance to pressure loads of both windows and vessel. The solution was to
have reasonably short optical ports at two thoroughly contrived longitudinal positions of the
combustor. The quartz glasses were designed for the qualification pressure, using analytical
expressions for rectangular plates found in the literature (Pilkey, 1994; Timoshenko et al.,
1959). Then, a 180° rotation of the combustor brings the optical ports to those positions originally between them, as is schematically exemplified in Fig. 2. This way, optical access to
most of the combustion volume is achieved, even though this has to be done in different experimental sessions. Two versions (A and B) of the flame-tube and of the cooling air shell had
to be made, to go together with the two positions of the pressure vessel. This is necessary
because of the way the shells are assembled.
The design of the combustor consisted on a synthesis process occurring before any results
stemming from the analyses of the system operation were available. In line with the conservative approach that had been followed, the production of the two configuration B parts was
postponed until the performance of their A counterparts could be assessed.
In view of a uniform tangential distribution of cooling air flow in the annular passage defined by the pressure vessel and cooling air shell, flow-guiding vanes (or fins) were added to
the latter (Fig. 4). Their design was assisted with CFD. Firstly, to appreciate the extent of the
recirculation zones (RZ’s) formed in the wake of the collars around the openings for optical
paths. These correspond to hot spots, for the air stream is less efficient in convecting heat
away. Lastly, to help lessen the size of these RZ’s. This involved testing a number of configurations of the fins to be welded onto the cooling air shell.
In order to lighten up the model and mesh generation throughout the iterative process, a
two-dimensional approach was preferred. This is possible because the height of the annular
passage is small compared to its mean diameter. The cylindrical surface was split longitudi-

a)

b)

Figure 3 –CFD study of the guiding vanes on the B cooling air shell: a) short fins; b) longer fins with small opening.
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nally through the cooling air inlet. This generatrix corresponds to a long whole fin existing in
the physical cooling air shell.
For briefness, just a sample of the results is presented here. Fig. 3 shows two cases related with the pair of openings closest to the cooling air inlet. The corresponding RZ’s are
shown shaded. In “case 2” the RZ’s are large, extending up to the fins and beyond, whereas
in “case 5”, these RZ’s were made smaller by extending the fins upstream. To avoid the onset
of a RZ behind the fins themselves, a small passage is left. This example shows how small
changes to the fins can substantially affect the shape and size of the RZ’s. Other cases were
studied until a satisfactory solution was found, which balanced small RZ’s and simplicity of
construction of the fins.

Radial access of probes
It is possible to use the optical path to radially traverse probes, across the combustor’s multiple shells, into the combustion zone. For this purpose, the quartz windows, on both the flame-tube and the pressure vessel, are replaced by metallic plates of identical shape but with
openings that allow the stem of a probe to go through. Because of the distinct temperatures,
those two shells thermally expand by different amounts. Hence, the probe have to be fixed to
just one of the adapters while the other simply has to allow sufficient clearance for the probe
stem to move, as the shell where it is fixed to thermally expands. It was chosen to have the
probe fixed to the adapter on the flame-tube, to prevent infiltration of cooling air into the
reaction zone. However, measurements for pressurised conditions cannot be carried out since
the leakage of air through the adapter on the pressure vessel port could prove dangerous.
The probes adapted at the ports were a fine-wire thermocouple (Vaz, 2007) and acoustic-transmission tubes (Vaz et al., 2005).

Figure 4 – Construction details of optical ports, cooling air
shell, and exhaust set.

Figure 5 – Photograph showing: exhaust-reduction
(1), exhaust pipe (2), safety thermocouple (3),
suction sampling probe for centreline traverses (4),
and thin-wire thermocouple probe (5).

Final configuration and assembly procedure
In the previous sections, the design concept has been discussed, focusing on a given feature
at a time. This section presents the final, integrated solution, in which all features had to be
made compatible – see Figs. 4 and 6.
Fig. 6 shows a Flox® burner coupled to the pressure vessel, which is composed of two
parts: one that encloses the combustion chamber itself and an exit section that connects to a
duct leading to the stack. All connections are accomplished with flanges. The exit section is
finned in order to promote the cooling of the exhaust gases. The fins also have a structural
function during pressurised operation.
Due to the multi-shell configuration, the design process gave particular attention to the
assembly and disassembly of the combustor for overhaul. When assembling the combustor,
the exhaust pipe is first set in place inside the exit section of the pressure vessel, and it is
their relative positioning that later defines the combustion chamber length. The arrangement
is secured by the relatively close fit between the parts and by a small screw that fastens into
one of the threaded holes existing on the exhaust pipe. Originally three such locking points
exist (corresponding to L/D=1.5, 2.25, and 3.0) but others can be made, as necessary.
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Figure 6 – Simplified technical drawing of the combustor assembly for reacting flow experiments.

Three rows of cord-packing, braided from ceramic fibres, are wrapped into position
around the body of the exhaust-reduction and, at this stage, only slightly tightened by the
“pressing ring”. The cooling air shell is mounted next, centred by three small setsquares
welded to the flange of the exit section. Small screws secure it in position, at that end. Next,
the pressure vessel is bolted to the exit section. The flame-tube is then put into place, sliding
over the cord-packing. Four screws that go through the exhaust-reduction are fastened so
that the “pressing ring” behind it presses the packing against the flame-tube wall. Only then
the burner and later the pilot burner are bolted in their positions.
The cooling air is admitted at the end of the combustor opposite to the burner, through a
single opening on the side of the pressure vessel. Another equal opening exists on the pressure vessel to which a duct leading to a safety pressure valve is coupled. The location of the
openings allows commuting between configurations A and B, as explained in Fig. 2.
The solution adopted to cool the exhaust-reduction and exhaust pipe, for whatever length
of the combustion volume, can be seen in Fig. 6. As shown by the arrows, the cooling air
stream is redirected towards the back of the exhaust-reduction, through a path where the
passage area was intentionally kept small to increase the flow velocity and hence improve the
heat removal by convection. Next, the air flows through the annular passage around the exhaust pipe, keeping its temperature at an acceptable level. When the exhaust pipe comes to
an end, the cooling air stream still provides a sort of protective film of the duct leading to
the stack, until it eventually becomes fully mixed with the exhaust gases stream. In this way,
the walls of the duct leading to the stack are never directly exposed to the high temperatures
of the exhaust gases.
Five thermocouples are mounted along the length of the pressure vessel. Four measure the
flame-tube wall temperature whilst the fifth is used for supervision and measures a temperature between that of the exhaust pipe and that of the cooling air flowing over it.
The distinct thermal expansions of the three shells making up the combustor were taken
into account throughout the design process. Since the two inner shells are clamped at different ends of the combustor, their expansions will be in opposing directions. This was considered in the dimensioning of the small oblong openings on the cooling air shell, allowing the
radial passage of the stalks of the thermocouples, as well as in the positioning of the corresponding sockets on the flame-tube. The same attention was given to the dimensioning and
positioning of the optical ports on the three shells. These ports appear to be misaligned in the
assembly representation given in Fig. 6, as it refers to ambient temperature; they become
aligned in hot operation.
The system has operated successfully at p = 4.74 bara, P = 464 kW and PV > 70 MW/m3.
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Conclusion
It was shown possible the development of a combustion chamber for medium-pressurised
operation and high wall-temperature, for test towards the demonstration of the applicability
of flameless oxidation to micro-GT. In a function separation approach, the pressure and thermal loads are withstood by distinct shells of the combustion chamber.
In spite of the complexity raised by the multiple shell arrangement, it was possible to
incorporate, simultaneously, complex features such as: measurement of flame-tube wall
temperature and its control (fairly independent of operating conditions), variable length of
the combustion space, optical access to most of the combustion space, and radial traverse of
probes.
Despite the simplifications introduced in CFD and analytical heat transfer models, they
proved valuable in providing guidelines for the design of such complex combustor.
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Abstract
Ramp Accidents are really an important problem in financial terms for aircraft industry although yet it is not
evaluated the real figures associated with this kind of accidents. The airport ramps are busy, dangerous and confined
areas in which aircraft, vehicles and people are in constant motion. Ramp accidents are typically frequent among
personnel, as training can be inadequate and standard operating procedures are often ignored or even nonexistent.
That is, concern about safety is often forgotten or set aside. Ramp accidents happen more frequently than most
people in the aviation industry imagine and its total numbers are really a surprise. This work analyzes the amount of
Ramp Accident reported all over the world in the recent past, and evaluates the associated risk within three
Portuguese airlines using Event Risk Classification (ERC) methodology. This work proposes some procedures to reduce
or even eliminate Ramp Accidents too.
Key Words: Ramp accidents; Incidents; Risk Analysis.
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1 Introduction
Based on data developed by the International Air Transport Association (IATA), the
Foundation estimates that 27,000 ramp accidents and incidents - one per 1,000 departures occur worldwide every year. About 243,000 people are injured each year in these accidents
and incidents. The injury rate is 9 per 1,000 departures (1).
This work aims to show the amount of Ramp Accidents that are reported around the
world, particularly in three Portuguese airlines, and to study the risk associated with such
accidents, their similarities and differences, in order to understand their causes and
consequences thus proposing measures that can improve the situation.
This work is divided in five chapters. This one introduces the work presenting the
research framework its objectives and structure. The second chapter is devoted to review the
related existing literature; it begins with the most important definitions and covers topics
such as just culture, theory of multiple causes, reporting systems and risk management. The
third chapter explains what Ramp Accidents are and evidences its evolution
worldwide. The fourth chapter is the case study, particularly involving a risk analysis (20052009) of ramp accidents in three airlines based in Portugal, and the main purpose is to
understand its causes and consequences thus providing feasible solutions and
recommendations to solve, or minimize, it. Finally the fifth chapter presents a summary of
the entire work, points out some general considerations and discusses future research
guidelines.

2 State of Art
2.1 Introduction
A good safety culture must be concerned not only with dangers and risks in the related
business but also with either reports of potentially dangerous situations to be analyzed or
procedures to be implemented to correct them. The evolution of the situation must be
registered and all the persons directly and/or indirectly involved must be informed.
Safety culture is an informed, fair, communicative and educated one. It is informed
because people evaluate dangers and risks involved as well as identify and neutralize threats
against safety. Errors that occur without premeditation are not punished and so is a fair
culture. It is a communicative culture since it encourages people to communicate their
concerns about safety for a later review and to propose corrective measures if necessary.
Finally is an educated culture because people are encouraged to develop and apply their skills
to improve safety; not only they receive regular training on safety but also safety analysis
inside the enterprise is disseminated among all in order to take advantage of experiences.

2.2 Definitions
An occurrence is defined as an operational interruption, defect, fault or other irregular
circumstance which influence or can influence flight safety and that yet did not result in an
accident or serious incident (2).
Accordingly with Annex 13 (3) to the Convention on International Civil Aviation
Organization (ICAO) an accident is an occurrence associated with the operation of an aircraft
which takes place between the moment any person comes aboard the aircraft with the
intention of flight and until all persons aboard the aircraft disembarked, in which:
a) a person is fatally or seriously injured as a result of being inside the aircraft, or in
direct contact with any part of the aircraft including those which become detached
from the aircraft, or in direct exposure to jet blast (except when the injuries are from
natural causes, self inflicted or inflicted by other persons, or when the injuries are
obtained outside the areas normally available to passengers and crew);
b) the aircraft has damage or structural failure which adversely affects the structural
strength, performance or flight characteristics, and will normally require major repair
or replacement of the affected component (except for engine failure or damage,
when damage is limited to the engine, its cowlings or accessories, or when damage is
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limited to propellers, wing tips, antennas, tires, brakes, fairings, and small holes in
the structure);
c) the aircraft is missing or is completely inaccessible.
In turn, an Incident is an occurrence, other than an accident, associated with the
operation of an aircraft which affects or can affect the safety of operation (3).
Causes are those factors, events, acts or conditions, which singly or in combination
with others result in a damage or injury and, if corrected, eliminated or avoided, will likely
have prevent or reduce the damage or injury, (4:22).

2.3 Causes of Occurrences
Causes may be categorized as either unsafe acts or unsafe conditions. An unsafe condition
refers to the equipment. An unsafe act refers to the way one uses it. In an aeronautical point
of view what usually is a trouble is not the equipment but the way we fly it. Accordingly with
the best estimations between eighty and ninety percent of all accident causes are unsafe acts
not unsafe conditions; if we agree with that then also we must agree that aviation safety is
more a people problem than a thing problem (4).
Back in the 1930s one believed that each accident had one and only one cause.
Actually there are very few accidents that have just a single cause as the aviation sector
gradually built self defense systems in which is supposed a tolerance of a single failure or a
single mistake. Thus almost all aircraft accidents are based on a set of causal factors
contributing to any occurrence. That is, each cause has to be faced as potentially important
for an accident and not to be previously classified. There are no more primary, main, or the
most important causes. The inevitable result of attempting those categorizations was that
minor causes usually did not get the attention they deserve and therefore were not
corrected. Nowadays flight safety professionals are solidly in agreement with the theory of
multiple causation. This theory holds that all accidents result from multiple factors combined
together in random fashion. If someone fails to identify all those factors as causes, then
opportunities to correct them are missing too, (4).

2.4 Reporting Systems
It is important that all airlines have their reporting system not only to count
accidents/incidents that happened inside the fleet but also to promote the adequate accident
prevention actions and thus removing or avoiding the correlated causes. A reporting
system shall:






Communicate all accidents and incidents;
Initiate the investigation of occurrences;
Alert the authorities directly concerned for the eventuality of being required to
cooperate;
Send the conclusions of the investigation to the top management;
Disseminate relevant information for prevention of accidents purposes.

In aviation, we separate accidents into “flight” and “ground”. Those occurring in
flight are well reported and investigated. Those occurring on the ground are seldom
reported outside of the company unless they involve serious injury or death. [….]. While
flight accidents are rare events, ground accidents are not. They occur daily and (…)
represent a substantial cost to any aircraft operator, (4:239).
A reporting system that considers all types of occurrences or dangerous situations
regarding its specification or gravity has an added value in detriment of those which only
reports flight incidents and accidents because only this way it is possible to achieve the
perception of the deficiencies in a global level and to execute a complete accident
prevention. So after the occurrence the report shall be done as quickly as possible so that
necessary measures can be applied as soon as possible.
Anyone should be able to report, even anonymously, since the goal is not assigning
blame but to prevent accidents. Top management must ensure that safety data are properly
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preserved and used only in the context of safety management. So that generates trust and
confidentiality for those who report.
To have an effective report culture it is necessary that employees not only are
properly trained to identify hazards but also are encouraged to talk about their safety
concerns. If there is a generalized climate of positive safety, employees will feel free to seek
information and to report deficiencies and flaws, either organizational or of equipment, as
part of improving the companies Safety.

2.5 Risk Management
Safety risk management is a generic term that encompasses the assessment and mitigation of
the safety risks and of the consequences of hazards that threaten the capabilities of an
organization to a level As Low As Reasonably Practicable (ALARP), (5). The objective of safety
risk management is to provide the foundations for a balanced allocation of resources between
all assessed safety risks and those safety risks which the control and mitigation is viable.
Risk Assessment is a crucial issue within Safety Management System (SMS). Risk
assessment is a very challenging task too. In the past other methodologies were characterized
by several inefficiencies as high levels of subjectivity. An industry working group, named
Aviation Risk Management Solutions (ARMS), was set up in 2007 in order to develop a new
methodology for Operational Risk Assessment (ORA). The primary target group for the
methodology was the airlines but since the beginning it was applied to other aviation sectors
too. The methodology defines a global process for Operational Risk Assessment and describes
the related steps. The assessment process starts with Event Risk Classification (ERC), which is
the first review of events in terms of urgency and the need for further investigation. This
step also attaches a risk value to each event - which is necessary for creating safety statistics
reflecting risk. The next step is data analysis in order to identify current Safety Issues. These
Safety Issues are then risk assessed in detail through the Safety Issue Risk Assessment (SIRA).
The whole process ensures that any necessary safety actions are identified and creates a
Register for following up risks and actions and provides a Safety Performance Monitoring
function, (6:2).
However, for our case study of Ramp Accidents we only need to rank the risk through
the ERC process because data still available about events is quite limited. Figure 1 evidences
how ERC application works.
Firstly it is necessary to answer Question (number 1): If this event had escalated into
an accident outcome, what would have been the most credible one? So we try to escalate the
event into an accident outcome: if it is not possible then we are on the bottom row at ERC
value 1; but if it is possible to imagine a possible scenario of accident, even improbable, then
we consider the most credible one and signal the corresponding row in the matrix. The
column of typical accident scenarios on the right can be helpful.
Secondly it is necessary to answer Question (number 2): What was the effectiveness
of the remaining barriers between this event and the most credible accident scenario? To
access the safety margin we consider both, number and robustness of the remaining barriers
between this event and the accident scenario picked in Question number 1. Barriers that
already failed must be ignored; so only those which proved to work and any subsequent
barriers still in place must be taken into account. For the vertical column selection we pick
the 4th column (extreme right), if the only thing separating the event from an accident was
pure luck or exceptional skill which is not trained or required. The 3rd column (from left), if
some barrier(s) were still in place but their total effectiveness was minimal. The 2nd column
(from left), if the effectiveness of the barrier(s) was limited; usually this is an abnormal
situation but still with a considerable remaining safety margin. The 1th column (extreme
left), if the safety margin was effective; usually this means several good barriers.
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FIGURE 1 - Matrix of ERC Application, (6)

Using the provided ERC matrix the results should be interpreted as in Figure 2.

FIGURE 2 - Classification of Risk, (6)

The green zone means a low risk, the yellow zone a moderate risk, and the red zone a
high risk. Both, moderate risk and high risk imply an investigation to causes that lead to
accident in order to take corrective actions.

2.6 Conclusion
A reporting system which provides corrective measures and which disseminates information to
individuals involved will raise safety awareness among all the company. It is necessary to be
careful about wrong reports; this surely means mistakes when evaluating the associated risk.
ERC proved to be important for risk assessment and management within the aviation sector,
in general, and the airlines, in particular. Thus we will apply such methodology to our case
study (chapter 4) of ramp accidents.

3 Ramp Accidents
3.1 Introduction
Although we consider within the purpose of this work that Ramp Accidents and Ground
Damage are the same there are slight differences between them. Ramp Accident is an
accident on the apron or in the parking of the airport. Accordingly with International Air
Transport Association (IATA) Ground Damage is damage occurring while the aircraft is in the
ground, including occurrences during (or as a result of) ground handling operations, collision
while taxiing to or from a runway in use (excluding a runway collision), foreign object damage
and fire or smoke, (7).
The aircraft parking ramp is a high risk area. It has a lot of high energy sources that
can produce disasters if uncontrolled. However if everything is where it is supposed to be and
if everyone follows the existing rules then chances of an accident are significantly reduced.

3.2 Evolution of the Rate of Ramp Accidents
All Over the World
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The next 3 Figures are constructed with data available from Safety Reports of IATA.
Figure 3 evidences the total of accidents in the period from 2005 to 2010 with special
emphasis on Ground Damage ones. It seems that Ground Damage is quite significant within
the overall scenario. Also it is important to underline that most of such occurrences are not
reported so true figures are surely much higher than those displayed. Since 2005 and till 2010
(six years) there were only two fatalities: the first one in 2006 - a mechanic during a
maintenance operation, and the second one in 2009 – no specified in the official report.
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FIGURE 3 - Worldwide Accidents, 2005 - 2010. (Adapted from (7))

Figure 4 shows phases of flight where the above mentioned Ground Damage occurred.
First place belongs to Taxiway In and Out, the second one to Engine Start/Depart and
Ground Servicing appears in third place.
During all these phases of flight aircraft can suffer several kinds of damage such as:
collisions with vehicles, aircraft, lights, hangars and buildings, landing gear collapses, fires
due to fuel spills, among others.
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FIGURE 4 - Ground Damage Accidents by Phases of Flight, 2005 – 2010. (Adapted from (7))
(PRF – Pre-Flight; ESD – Engine Start/Depart; TXO – Taxi-off; TOF – Take-off;
LND – Landing; TXI – Taxi-in; AES – Arrival/Engine Shutdown;
PSF – Post-Flight; GDS – Ground Servicing)

Figure 5 evidences Ground Damage per world regions. The highest scores are achieved
by Europe and North America which does not mean that they represent the more dangerous
airports but on the contrary that they are the most concerned with this kind of accidents and
therefore they pay more attention to reporting systems. Also as shown in Figure 5
these occurrences have been decreasing in recent years. It is natural as airlines are starting
to worry about these accidents which are very expensive and therefore quite harmful to
companies not only because of the direct costs of repairs but mainly due to indirect costs
related to the stoppage of aircraft. This is why airlines must report and investigate carefully
Ground Damage/Ramp Accidents and apply right measures to avoid or to minimize them.
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FIGURE 5 - Ground Damage by World Regions, 2005 – 2009. (Adapted from (7))
(AFI – Africa; ASPAC – Asia/Pacific; CIS – Commonwealth of Independent States;
EUR – Europe; LATAM – Latin America & the Caribbean;
MENA – Middle East & North Africa;
NAM – North America; NASIA – North Asia)

In Europe
Figure 6 evidences fatal and nonfatal accidents involving aircraft operated by airlines of
member states of the European Aviation Safety Agency (EASA) from 2000 to 2009. These
categories are based on definitions developed by CAST-ICAO Common Taxonomy Team
(CICTT). An accident can be attributed to more than one category depending on the situation
that contributed to the accident. It seems that accidents related to Ground Damage including
Lost on the Control of Ground (LOC-G), Ground Collision (GCOL), Fire/Smoke (FNI) and Ground Handling (RAMP) occur with high frequency. Precisely Ground Handling has the
third highest number of accidents. We also may observe that there are a considerable
number of fatal accidents on Ground Damage mainly on Fire/Smoke and Ground Handling.

FIGURE 6 - Fatal and Non-Fatal Accidents of
EASA MS Operated Airplanes, 2000-2009, (8)

Figure 7 shows the percentage of Ground Handling accidents within total ones. As
mentioned earlier they increased in recent years, due to the fact that people are more and
more concerned about them thus increasing the number of reports. Also Ground Handling
accidents involve damages into the aircraft due to its improper loading by ground
equipments or vehicles.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING UBI2011 - 28-30 Nov 2011 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

FIGURE 7 - Percentage (%) of Ground Handling Accidents
of EASA MS Operated Airplanes, 2000 – 2009. (Adapted from (8))

In Portugal
In Portugal there is not an amount of Ramp Accidents rates because of the limited number of
accidents reported to the national Office for the Prevention and Investigation of Aircraft
Accidents (GPIAA). This is mainly due to the fact that it is only mandatory to report to GPIAA
accidents and serious incidents. However among the few accidents reported to GPIAA during
the recent past and concerning ramp accidents there is one which refers the death of one
technician caught between front doors of landing gear compartment in the bow and for not
having followed the recommended procedures of the Maintenance Manual of the aircraft
during a daily inspection. Based on ERC this injury means a Major Accident within Question
number 1, as explained from Figure 1.
However in Portugal all occurrences involving aircraft with Portuguese registration,
aircraft with foreign registration but used by national or foreign operators established in
Portugal, and aircraft with foreign registration when the events occurred within the national
territory or airspace, they must be reported to the national civil aviation authority, Instituto
Nacional da Aviação Civil, (INAC), (2). That is the reason why, in the contrary of GPIAA, INAC
has 154 occurrences registered between 2009 and 2010 involving precisely Ramp incidents or
serious incidents. This shows that such accidents are not so uncommon and shall deserve
special attention.
In the really there are operators based in Portugal which are worried and
complained of such accidents. Since 2002 that those three companies which we contacted in
the context of our case study reported more than 150 Ramp Accidents (Table 1).

3.3 Causes and Consequences
There are several causes that generate Ramp Accidents such as: the way one uses the
equipment within ramp area; ramp is a dynamic environment where quite everything is in a
constant motion; ramp area is strongly affected by weather; safety training sometimes is
missing; exposure to hazards are not always related; and all ramp accidents involve human
factors.
The consequences are indeed disastrous: (…) ground damage to aircraft (or “hangar
rash” as it is sometimes called) is incredibly expensive. This type of damage is rarely
classified as an aircraft accident and, unless someone is injured, it doesn’t get reported as a
ground accident either. Thus the numbers are not precisely accurate, but best estimates are
that the airline industry in the United States pays about $850 million a year for this type of
damage. (…) airline executive discovered that the real cost of some minor ground damage to
an aircraft was not the damage itself. It was the cost of aircraft downtime (loss of revenue)
and system rescheduling costs which were nearly 70 times the damage costs. A ratio of 70 to
1 is probably a little high, but it can certainly happen. Accident costs are like icebergs. The
direct costs are visible to everyone, but the hidden costs are bigger and underwater where
they are not easy seen, (4:5).
The International Air Transport Association (IATA) is more pessimistic than Wood (4)
and estimates that ground damage costs to airlines about US$4 billion each year. Also ground
handling accidents lead to physical injury or even death of personnel and can pose a risk to
flight safety as a whole (5).
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3.4 Conclusion
Ramp accidents continue to occur which means that still there is much work to be done in
this particular area of flight safety. For a given airline to lower its rate of accidents it is
essential a constant work with a heightened concern in the area of safety. This requires
learning with mistakes mainly to learn how to anticipate them, that is: to study carefully
causes of accidents in the past because if vigorous measures were not implemented mistakes
can happen again; it is not important to search for solutions to avoid only accidents but also
incidents because what is really important is the event not the result; a deeper investigation
on all the causes that triggered a certain incident so that it can be possible to impose
measures to avoid all of them; and impose more tight safety measures over companies and
mainly over airports (Taxi-in and Taxi-out, Engine Start/Depart and Ground Servicing areas).

4 Case Study
4.1 Introduction
In this chapter we assess the risk of Ramp Accidents provided by three airlines described
below. In this way we will be able to evaluate how serious these accidents are and in which
phases of flight the risk is higher.

4.2 Data Sources
TABLE 1 - Ramp Accidents per year and per Phases of Flight
for Companies A, B and C, 2002 - 2010

Year
2008
2010
Total

Year
2002
2004
2005
2008
2010
Total

Year
2006
2007
2008
2009
2010
Total

Assistance
1
1
4
0
0
6

Parked
0
1
1
4
7
13

Planning
0
0
1
0
0
1

Company A
Assistance Inspection
3
2
1
5
1
Company B
Push-Back
Scroll
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
2
1
Company C
Stand
Taxi
9
2
12
3
13
3
4
0
12
3
50
11

Total
3
3
6

Taxi
0
0
0
1
0
1

Towing
0
0
5
4
6
15

Unknown
6
9
21
2
6
44

Total
2
1
5
1
1
10

Total
17
25
44
14
34
134

We will identify the company with a smaller fleet (14 aircraft) as A, the one with a fleet
of medium size (63 aircraft) as B, and the one with the largest fleet (650 aircraft) as C. All of
them are based on Portugal.
Table 1 evidences all Ramp Accidents reported by the three companies (A, B and C)
per year and per phases of flight.

4.3 Methodology and Application
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The methodology we used to evaluate the risk associated with all the collected ramp
accidents is that described in section 2.5. Remember that the main objective of Event Risk
Classification (ERC) is to act as a first screening of all incoming safety data and thus to
identify when urgent actions are necessary. This type of screening is necessary whatever the
methodology is used for risk assessment.

4.4 Results and Discussion
There is a lack in data provided by companies A and B as the occurrences designation
sometimes is limited and thus risk evaluation is very subjective. On the contrary, company C
provided data in which risk evaluation is already done for about half of the 134 accidents but
we can not to evaluate the others because events description is missing.
Once done the analysis of all 150 Ramp Accidents we conclude that 33 (22.00%) are of
Low Risk (green area), 53 (35.33%) are of Moderate Risk (yellow zone), and 64 (42.67%) do not
have enough information to be correctly assessed (Figure 2). That is, 22.00% of all Ramp
Incidents analyzed have enough useful information for continuous improvement, and 35.33%
must be investigate or carry out further risk assessment.
The Moderate Risk Accidents (35.33%) are mainly of 100/101points (Figure 1). That is,
barriers among those events and the most credible accident scenarios are in general very low.
This fact should worry the airlines and make them create more effective barriers. If this is not
done those accidents not only can happen again but also can origin more serious
consequences.
As Ramp Accidents are not the most onerous level of risk in aviation this does not
mean that they do not need a special attention. In section 3.2 we mentioned that data from
IATA and GPIAA shows that there are deaths in this kind of accidents. These ones shall be
considered of High Risk thus imposing immediate investigations and urgent actions.

4.5 Solutions and Recommendations
Some solutions and recommendations to minimize the number of Ramp Accidents can be the
following: the layout of ramp area must be designed with safety concerns; there is a need for
a plan for controlling the movements of both aircraft and vehicles; the personnel who works
on ramp environment must be trained in safety as in job themes; the fire prevention program
shall have a basic understanding of personal safety practices; and the control of vehicles
within the ramp area must be well organized.
IATA proposes simple measures to decrease the number of accidents at the ramp
area, such as: to avoid walking inside ramp area on account of obstacles; tracks accessing
taxiways must be released as quick as possible to allow safe movements of aircraft; and to
take into account the fact that even if the Air Traffic Control (ATC) gives permission to enter
the taxiway it is always necessary to check the surrounding environment (7).
The qualifications of persons involved with handling ground services are very
important, as well as their awareness in the area of Safety. To achieve such goal IATA
developed the first standard of supervision and auditing of companies of handling, that is,
IATA Safety Audit for Ground Operations (ISAGO).
ISAGO is an audit program for ground service providers which improve safety and
quality in ground operations through the implementation of a formal and systematic process
using internationally harmonized standards to manage operational risk and safety, and thus
reducing injuries, incidents and accidents.
By setting international standards and risk management practices for ground handling
ISAGO will permit the following benefits (9:2):








Safer ground operations, less accidents and injuries;
Elimination of redundant audits from airlines;
Reduced costs: less damage and less audits:
Improved safety oversight;
Improved quality standards;
A better understanding of risk exposures, essential for prevention;
Enhanced company image and reputation;
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Additional source of information for regulators.

Also Flight Safety Foundation (FSF) created a program, called Ground Accident
Prevention (GAP), to reduce incidents and accidents that occur during ground operations on
airports aprons (including adjacent taxiways), and which result in crew injuries or damages on
aircraft, on facilities and on ground-support equipment, and which affect directly airport
operations (10). The structure of GAP program consists on the following five steps:







Data analysis team, collects and analyzes data and support all others work teams.
Also it develops cost models that include indirect costs;
Apron facilities, equipment and operations team, identifies apron facilities,
equipment and operational practices that improve safety. Also it develops and
assesses the designs of installations which improve operations and reduce ground
accidents;
Education and training team, will identify, understand and present to the industry the
best practices regarding ground handling and the recommend improvements for
education and training;
Management and leadership practices team, identifies practices that impact directly
on safety, and assesses and develops management practices to reduce ground
accidents;
Industry awareness team, generates a multi-tiered plan of communications, with
near-term tactics and long-term strategies, to communicate results to all
stakeholders.

4.6 Conclusion
The Ramp Accidents have a high frequency and in general the associated risks are classified as
Low or Moderate; nevertheless it is necessary to implement measures to mitigate this
problem such as those proposed by IATA and FSF.

5 Conclusions and Recommendations
This work aims to show the amount of Ramp Accidents that are reported around the world,
particularly in three Portuguese airlines, and to study the risk associated with such accidents,
their similarities and differences, in order to understand their causes and consequences thus
proposing measures that can improve the situation.
Ramp Accidents continue to occur which means that still there is much work to be
done in this particular area of flight safety. For a given airline to lower its rate of accidents it
is essential a constant work with a heightened concern in the area of safety.
A reporting system which provides corrective measures and which disseminates
information to individuals involved will raise safety awareness among all the company. In this
context ERC proved to be important for risk assessment and management within the aviation
sector, in general, and the airlines, in particular. Thus we applied such methodology to our
case study.
We analyzed 150 Ramp Accidents within three airlines and we conclude that 33
(22.00%) are of Low Risk, 53 (35.33%) are of Moderate Risk, and 64 (42.67%) do not have
enough information to be correctly assessed. That is, 22.00% of all Ramp Incidents analyzed
have enough useful information for continuous improvement, and 35.33% must be investigate
or carry out further risk assessment. The Moderate Risk Accidents are mainly of 100/101
points, that is, barriers among those events and the most credible accident scenarios are in
general very low. This fact should worry the airlines and make them to create more
effective barriers.
In summary Ramp Accidents have a high frequency and in general the associated risks
are classified as Low or Moderate; nevertheless it is necessary to implement measures to
mitigate this problem such as those proposed by IATA and FSF.
Still a deep research is needed in two main directions: to evaluate direct and indirect
monetary impacts of Ramp Accidents on both airports and airlines; and to evaluate how Ramp
Accidents may impact on both airports performance and benchmarking.
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Abstract
There are several studies to benchmark airports through Passenger, Cargo and Movements, which are the most
common and used key performance indicators. But in general these studies don't allow establishing relationships
between the ranking position of a certain airport and the value generated associated with that particular position,
either within the business system of the airport or along interrelationships that it establishes with its surrounding
community.
This paper proposes a new approach, the Value Network Analysis (VNA), to understand, visualize and optimize
internal and external value networks of such complex economic ecosystems, thus capturing dynamics associated with
the entire system.
We use the matrix of key airport performance benchmarking areas of Airport Council International (ACI), related to
the landside of airports, to propose the Business System of Airport Landside Areas (BSALA) model. Furthermore a
model for interface business systems of airport landside with its hinterland is suggested.
Key Words: Business Models, Airports, Landside, Social Networks, Value Network Analysis, Key Performance
Indicators.
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1 Introduction
In the context of the Business Models for Airport Development and Management (AIRDEV), a
research project in partnership with MIT-Portugal Program and financed by Foundation for
Science and Technology - Portugal (FCT) it’s under discussion how airport’s interactions with
its surroundings generate value, in order to determine the real socio-economic impacts and to
identify new business opportunities.
As known, air transport has undergone deep changes in recent decades. Terrorism, political
instability, rise in oil prices, financial crisis throughout the world, among others, have caused
an upheaval in this sector. Many airport facilities have been privatized although others remain
under public control, both pursuing commercial purposes through strategies of specialization
or diversification of its different business models.
As airline profits have been deteriorating continuously, many airports are trying to find
alternative sources of revenue in retail centres, logistics centres, business centres, etc.,
becoming truly multi-business and multi-activities areas converging to the concept of airport
city. These different business models have proved quite profitable, but only for airports that
are above a certain threshold of traffic; for smaller ones public funding has proved
indispensable to its survival.
Accordingly with several studies it is possible to benchmark an airport through passenger,
cargo and movements, which are the most known and shared key performance indicators. In
line with those studies, Braz et al. (1) create a ranking between airports (Iberian Airports
Case Study), applying a Multi-criteria Decision Analysis (MCDA) tool called Measuring
Attractiveness by a Categorical Based Evaluation Technique (MacBeth). But this type of
airports’ key performance indicators, and related rankings, doesn't allow establishing
relationships between ranking position of an airport and the generated value associated with
a particular position, either within business system of airport or along interrelationships that
it establishes with its surrounding community. Is this number one airport on passengers and
cargo the one which generates more value added and has more economic impacts in its
surrounding community? Is the number one airport that has more interrelations with the
surrounding? Is it also the number one in detecting and generating business opportunities?
Does the dimension of an airport, measured through the number of passengers and cargo,
determine type and size of its hinterland businesses? What kind and how are defined the
interrelations between an airport and its surroundings? Who are and what role play in the
creation of value the several agents that integrate network ecosystem of an airport? These
are the major questions to be answered within the AIRDEV project.
On the context of this paper we use key performance indicators proposed by ACI (2), as those
ones are grouped accordingly to a model Business Systems for Airport Landside Areas (BSALA)
that just we propose and which intends to better understand and translate dynamics of the
airport (landside) with its hinterland. Furthermore we propose a methodology to assess that
dynamic: the Value Network Analysis (VNA).
This paper is structured as follows. Chapter 2 is focused on the importance of network and
social network concepts explaining advantages and disadvantages linked to Social Network
Analysis (SNA) and presenting a new approach to overcome limitations of SNA: the Value
Network Analysis (VNA) methodology. In chapter 3 we analyse how VNA methodology can be
applied to airport landside areas and we propose a model precisely for business systems for
airport landside areas. Challenges and insights of VNA tool are discussed in chapter 4. Chapter
5 underlines some conclusions and references for future work.

2 Theoretical and Methodological Approaches: From SNA to VNA.
2.1 Networks and Social Network Analysis (SNA)
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The concept of network is being used in scientific literature in two directions (3), particularly
relevant in the context of this paper. As, first a fundamental architecture for the economic,
social and institutional organization: in this context a network represents an organizational
structure comprised of independent elements that establish relations between them for
medium-long term, based on the will of the elements to work together around common
objectives, which could not be achieved in the same way through individual work (4). And
second as an explanatory principle of complex realities structure: in this sense the concept of
network refers to a set of actors (individuals, institutions or organizations) bound by a set of
social relations of a certain type (friendship, business or other), (5). Therefore, the social
network can be viewed as a series of links that are established between a defined set of
social actors (6), (7).
Both perspectives of analysis are important for this research. While organizational structure
the concept of network is understood as a structure between market and hierarchy, formed
by more than two organizations (corporate, public organization, association, university,
airport, among others) that decide, formally or informally, initiate cooperation in medium
term involving exchange of resources (material or immaterial). The network is established
under the premise that all organizations within a network are interdependent, meaning that
the behaviour of one organization affects and is affected by the behaviour of other
organizations. This design points out explicitly the components of a network - a set of actors
and a set of relations, whose structure can be systematized and analysed through the Social
Networks Analysis (SNA).
One of the fundamental goals of SNA is to identify players that, in some way, stand out or are
prominent in the social structure (network). This approach underlines two aspects, power and
prestige of those players, which can be evaluated through the property of centrality of
network (power) and through the concept of (in)degree among others (prestige). Degree is
one of the most basic measures of centrality and power of a node: the greater the number of
relationships it establishes or others establish with it, the more power it accumulates and
gets over other nodes, in relative terms. Similarly, the more relationships it has with others
nodes the more alternatives it has to choose its relations, thus providing more autonomy.
In short, the SNA approach as well as the set of indicators and techniques nowadays at our
disposal allows analysing patterns of relations, which occur among distinct elements (nodes).
Through SNA it is possible to analyse the relations established among distinct actors in order
to identify the structured patterns of the network as a whole and also to interpret the
differences among actors in terms of opportunities or constraints, which derive from their
position within the network.
Thus, applications of Social Network Analysis (SNA), have increasingly been expanding to
business world, whether at levels of organizational performance and/or strategic alliances,
Cross and Parker, 2003; Dawson 2003; Iansiti and Levien, 2004; Anklam 2007; Basol and Rouse
2008; all cited by Allee (8). However some inherent constraints of SNA have been limited such
progress (8):
•
•
•

Although SNA provides a structural analysis of the network linkages does not directly
address economic or social value creation and outputs;
Remains to be demonstrated adequately the empirical link between organizational
structure and performance of companies;
The links defined in a social network are of the same nature and only one link is
represented among actors. When there are multiple variables and unique features, it
becomes necessary to build separate networks for each different type of social or
economic exchanges between players, which turns the analysis very weighty;
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•

Due to the high level of technical expertise needed to analyse and interpret the
patterns of the network, the use of SNA as a management tool is limited.

2.2 Value Network Analysis (VNA)
To overcome these limitations Allee (9) proposed a network methodology that allows
measuring value creation of networks. According to the author (9:2) (…) because the network
is the primary economic mechanism for value conversion, network analysis can be used to
describe the value creation dynamics of work groups, organizations, business webs, and
purposeful networks engaging in both tangible and intangible value exchanges to support the
achievement of specific outcomes and to generate economic and social good.
The analysis of networks has been used to understand the conversion of the value of financial
and non-financial assets in other forms of value, but tools usually used, such as value chains
and added value, based on a process perspective, are characterized by a linear and
mechanistic approach. Given the interdependent relationships and dynamics that occur
among several sets of actors that comprise the current economic systems, those tools are
inadequate to deal with the new level of complexity of the business. Advocates of VNA claim
that strong relationships for value creation can support successful business ventures to
different operational, tactical and strategic levels, but for that purpose it should be included
external and internal networks of value (although they can lose some complex role settings
within industries, companies, business units or functions/teams, organizations involved in
mutually beneficial relationships).
The value network analysis is a methodology that makes possible to understand, visualize and
optimize internal and external value networks of complex economic ecosystems, since the
method includes a preview of the set of relationships, thus capturing the dynamics of the
entire system.
The term value network is being adopted in general business practice, primarily in regard to
industry value networks, but also in regard to business webs. According to Allee (9) value
network is any set of roles and interactions in which people are engage in both tangible and
intangible exchanges to achieve an economic or social good. It comprises: a) internal value
networks focused on sets of relationships between individuals within and among work groups,
and between and among several work groups that make up the organization; and b) externalfacing value networks, which comprise those among organization and its suppliers, its
investors, its strategic business partners, and its customers.
Another related concept is value conversion, which refers to the act of converting or
transforming financial to non-financial value or transforming an intangible input or asset into
a financial value or asset. When considering value conversion, it is necessary to assess the
inputs and outputs for each role in the network to determine whether value conversion
opportunities are being overlooked. Also the network is a value conversion mechanism that
achieves not only positive goods and outcomes, but nefarious and negatives ones as well,
according to values and intents of those who serve the network. Based on these concepts,
Allee (9) proposed a methodology called Value Network Analysis (VNA), which provides a
network ecosystem perspective into how processes and people create value.
This methodology presents several advantages in comparison with the traditional SNA (9):
•
•

It shows both structured relationships and the informal yet essential flow paths of
knowledge sharing and support;
Provides a perspective for understanding value creating roles and relationships, both
internal and external, upon which an organization depends;
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•
•
•

Offers dynamic views of how both financial and non-financial assets can be converted
into negotiable forms of value that have a positive impact on those relationships;
Explains how to more effectively realize value for each role and how to utilize
tangible and intangible assets for value creation;
Provides a systematic analysis of how one type of value is converted into another.

Value Network Analysis includes a set of indicators developed along four dimensions: Business
Performance, Value Optimization, Network Vitality, and Brand and Relationships, as shown in
Figure 1.

Figure 1 - Value Network Indicators (10)

These value network indicators refer to the main characteristics of relationships and to
(positive or negative) value resulting from them, and include:
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Resilience, which requires the right balance of formal structure to informal
knowledge sharing;
Value Creation indicators, that show the capacity for each role to generate both
tangible and intangible value;
Perceived Value (Brand), that assesses the level of value roles;
Asset Impact indicators, used to consider which assets are most affected by the
network behavior as a whole and by the actions of specific roles;
Reciprocity indicators, which can point to a more hierarchical structure or show
instability;
Structural Dependency and Risk indicators, include role centrality; in VNA high
centrality for any one role may actually be a risk factor for the network – or certain
patterns of clustering may serve the overall value creation dynamics in unique ways;
Structure and Value relationships, revealed by incoming and outgoing deliverables for
each role;
Agility, which depends on how quickly information can move around the network and
how easy it is for any individual to reach the person who might be able to solve a
specific problem;
Stability, revealed by measures of network Density, the overall connectedness of the
network.

Basically, this methodology works as follow. Value network analysis addresses financial and
non-financial value. All business relationships include contractual or statutory activities
among participants and also informal exchanges (knowledge, favours and benefits). The
analysis begins with a visual map or diagram that shows the essential contractual, tangible
revenue or business funding-related transactions and exchanges that occur between each
node of the network. The nodes represent individuals or groups of individuals, as a business
unit, or aggregate groups as a type of business in a network of industry and each node is
analysed from a perspective of the role it plays within the system.
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING UBI2011 - 28-30 Nov 2011 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

Furthermore the critical intangible exchanges (informal knowledge exchanges and benefits or
supports that build relationships) are also made visible with a value network analysis. These
intangible exchanges, traditionally ignored by the business practices, are a fundamental key
for creating trust and opening ways for innovation.
The several visualizations and diagrams link to a variety of assessments (usually using Excel
spread sheets) allowing to increase value outputs, to leverage knowledge and intangibles for
improving financial and organizational performance, and to detect new value opportunities.
Through this analysis it is possible to gain insights into what is happening into the ecosystem,
where more value can be realized, and what is required to achieve maximum value benefit
across the entire business activity or ecosystem that is the focus of the analysis.
There are several examples of application of this methodology by different type of business
companies and organizations with successful results.
It is the case, for example, of the Cisco’s Global Call Center. Value networks and VNA were
fundamental and highly instrumental in achieving advancements in Cisco’s Global Call Center
strategy. Following LaVeta Gibbs (11), former director of Global Contact Center Strategies for
Cisco, Value Network Mapping of an organization, or even better, multiple organizations is
the most unbiased and necessary view into what really goes on in business interactions. If
done successfully, it changes the way job roles and the value of interactions is perceived and
measured.
Mayo Clinic, one of the largest medical clinics in the USA, adopted VNA to solve problems
related to time that patients had to wait (six months) to get a confirmed appointment for a
critical medical procedure. Value networks analysts identified a key bottleneck that other
management tools, including Lean analysis, could not identify and reduced wait time to four
weeks (12).
AgResearch, the New Zealand's largest crown research institute, identified through VNA
method how a twelve-year innovation process was being disadvantaged by differences
between scientific research and commercialization networks. Time to market was reduced
and employee morale improved by creating new roles, enabling the scientists to better focus
on research (12).
Also the value network evaluation was performed in the region of Skåne, Sweden, in order to
explore the regional innovation system.(13).
The Boeing Company is another example of successful implementation of VNA. They launched
a complex new product, which significantly expanded daily product testing without a
corresponding increase in resources. The flight test team completely changed the business
unit model and increased the number of tests that could be performed through the use of
VNA in combination with the engineering process. VNA is now being used to achieve similar
gains in productivity for other business units within Boeing Company (14).

3 Value Network Analysis And Airport Landside Areas
3.1 Introduction
Airports clearly recognize the value of benchmarking. In a globally competitive environment,
benchmarking is a widely accepted mean to analyse business performance against objectives
and to evaluate achievements relative to peer performance. Airports worldwide have adopted
financial and quality of service benchmarking as a management tool to enhance efficiency,
improve service and drive down costs. ACI (2) provides regular background on airport
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benchmarking, including results of surveys completed by ACI members and initiatives within
ACI’s regions. Nevertheless, airport operators recognize that benchmarking is not an exact
science, as different physical characteristics of airports, several ownership and regulatory
frameworks, and distinct business models can altogether distort comparisons. ACI encourages
its members to participate in benchmarking studies, yet points out the potential pitfalls that
can occur either through flawed methodology or difficulty of comparing some parameters
across airports. For example, attempts to calculate productivity of airport based on company
employees have been rendered inaccurate because of the failure to take into account the
impact of outsourcing of key airport functions (2).

3.2 Benchmarking
There are in principle three quantitative methods that can be applied in the productivity and
efficiency analysis among government enterprises, which are: non-parametric index number
approaches to measure the total factor productivity (TFP); parametric (econometric) analyses
such as Stochastic Frontier Analysis (SFA); and non-parametric linear programming approaches
as Data Envelopment Analysis (DEA). All methodologies are substantially different in its model
specification and data requirements and might consequently lead to different results.
Other methods are based on Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA), (1). In general
measurements in MCDA are derived or interpreted subjectively as indicators of the strength of
various preferences. Preferences differ among decision makers and so outcomes depend on
who is taking the decision and what are its particular goals and preferences (15). Thus
different rankings are obtained by the attribution of levels of importance by decision makers
based on key performance indicators (1).
This kind of analysis ranks the airports by its key performance indicators but doesn’t tell us
what are the economic impacts of an airport; and can we say that if we want a hub we just
need to build a big airport exactly like the one that ranks first in the benchmark process?
Thus it is necessary to evaluate all the surrounding of the airport and understand how it links
to its hinterland to have an entire perception of the economic impact that such infrastructure
will have within a region.
In the 1990’s, with either evolving business management theories and approaches
(management-by objectives, total quality management, re-engineering, and performance
management) or heightened market competition, returns the need for businesses and
organizations to be more strategically driven to achieve efficiency. Since corporate culture
and performance are inextricably linked, management teams were driven to reform their
organization’s culture and practices to meet these new challenges. Benchmarking became a
powerful management tool to assist in identifying new approaches for increasing efficiency
and for continuously monitoring on-going strategic success. Applied properly, benchmarking
can help to reinforce an organization’s vision, mission, and strategies, as well as to help
creating a new corporate esprit de corps by building employee focus, competencies and
morale.
Airport benchmarking is a component of an airport’s strategic planning process. It is a
statistical and accounting process that is used to monitor and compare airport economic,
operational and service performance. Benchmarking assesses the implementation of an
airport’s strategic planning objectives to measure performance of discrete airport functions
and identifies best practices for possible incorporation into organization’s procedures to
increase efficiency, quality and customer satisfaction. Thus benchmarking links day-to-day
operations and management with airport’s short and long-term strategic initiatives and action
plans (2). Nevertheless we must bear in mind that performance of airports should be also
measured through its contribution to the socio economic development of the related hostage
regions. So indicators for measuring the performance of airports should go beyond the strict
functions of the airports because its catchment area goes beyond its strict location too.
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING UBI2011 - 28-30 Nov 2011 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

3.3 Key Performance Indicators
The starting point for efficiency measurement is the definition of the appropriate Key
Performance Indicators (KPI) or metrics.
Using productivity as an example, in a human resource intensive operation or process the
input is a measure of the staff deployed, that is, the number of air traffic controllers or
security agents on duty each hour. This is particularly dependent on the fostering process.
The definition of our system is taken from the Matrix of Key Airport Performance
Benchmarking Areas (2). This matrix groups measurable parameters accordingly with areas of
airport activity: physical facilities; airfield, aircraft, terminal passenger and landside
transportation processing efficiency; airfield aeronautical charges; terminal aeronautical
related charges; terminal non-aeronautical concession revenues; landside non-aeronautical
revenues; operating and maintenance costs; other financial including liquidity, debt, profits,
asset and capital expenditures; quality of community airline service; and quality of airport
facility and services as measured by passenger satisfaction.
If considering airport landside we propose a business systems model called Business Systems
for Airport Landside Areas (BSALA) which groups such parameters as follows (Figure 2):
•

•

•

•

Aeronautical Related Charges – Terminal: Ticket counter space, boarding gates and
loading bridges, administrative office space, flight kitchens and services, baggage
processing/handling, passenger lounges, Flight Information Services (FIS) and Common
Use Terminal Equipment (CUTE) fees;
Revenues – Terminal: Retail/specialty retail, food/beverage, news/gifts, duty
free/tax free, advertising, hotels;
Non-Aeronautical Concession Revenues – Landside: Parking, rental cars, taxis,
buses, limos, rail and train stations, other commercial vehicles, hotels, conference
centers, office buildings, shopping centers;
Operating and Maintenance Costs: Personnel costs (salaries and benefits), soft
costs/outsourcing, supplies and materials, repairs and maintenance, communications
and utilities costs, law enforcement and firefighting costs, other operating costs;
Other Financial: Other non-operating revenues, cash flow and liquidity, debt (bonds
and loans), return on equity and assets, Earnings Before Interest, Tax and
Amortizations (EBITA) and net profit, capital expenditures and costs (actual and
projected).

Figure 2 - BSALA (Business Systems for Airport Landside Areas) Model
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3.4 VNA vs. Airport Landside
The adequacy of any method (traditional or not) to measure impacts depends on the
understanding of the complex roles and spatial interactions actually associated with a given
system. The same is true when the goal is not the metric of the impacts but instead majoring
the opportunities associated with that system. Some studies applied value network analysis to
several areas but none concerning the application of this methodology to Business Systems for
Airport Landside Areas (BSALA), (Figure 2), as far as we know. Since we argue along this paper
that networks are fundamental instruments for the development on this domain of activity, in
this section we explore how this methodology can be adopted in order to achieve (…) a more
economically efficient, aesthetically pleasing, and socially and environmentally sustainable
(…) development (16:31). Considering, as above mentioned, that Business Systems for Airport
Landside Areas (BSALA) has to be considered in a global base, we agree with Stevens et al.
(17) that the list of system impacts further than the system boundaries has grown through
time, but treatments have remained highly specialized and contained within disciplinary
paradigms. Even the empirical analysis has been generally limited to the evaluation of the
isolated components of a complex system.
These facts invoke for refreshed conceptual frameworks for better understanding Business
Systems for Airport Landside Areas opportunities and constrains and at the same time for
integrative models that allow recognizing and understanding nature and importance of
international, national, regional and local drivers for the airport industry growth and the need
for sustainable balanced development.
Thus, based in Stevens et al. (17) model we propose another one (Figure 3) which is based on
the meta-concept of interfaces of Business Systems for Airport Landside Areas (BSALA) as an
organizing tool for better understanding the complexity and planning aspects of airport
activities.
This model comprises four interconnected interface domains that in the long-term we assume
that reinforce the sustainability of airport business activities within a territory:
•

•

•

•

Economic Development of the territory as a result of airport activities. For all
stakeholders it is important to be acquainted and to understand all financial and
social economic impacts of their activities to ensure that opportunities to achieve
regional, national and international benefits are maximized;
Land Use is related with geographical/geophysical resources of the region, and has
both social and biophysical environmental impacts. These impacts can be best
managed if planning schemes and strategies incorporate: development trends;
existing land use patterns; land characteristics; identified human and physical
characteristics of land; and desired and possible future uses. The compatibility
between individual intentions of land use and collective land use planning beyond is
fundamental;
Infrastructures include large-scale installations that connect and serve commercial,
industrial, residential and cultural nodes within the region. Typical elements are
roads, railways, utilities, ports, other airports, freight and service interchanges, and
information and communication technology. They are fundamental for airport systems
efficiency and for the development of its capacity, but must be well balanced
ensuring that regional connections are not achieved by the damage of local
connectivity;
Governance refers to the legislative arrangements and institutionalized processes
that have been designed or have evolved to guide the social structures and behaviors
of individuals and organizations. Governance may also be recognized as the
administering of policy and actions of all kinds, often relating to decisions taken.
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Figure 3 - Business Systems of Landside Areas of an Airport Interface Model
(Adapted from Stevens et al., (17))

This model is essentially an organizing tool that allows identifying key policy areas to improve
integrated decision-making processes and is a conceptual framework for future research. The
application of VNA methodology allows the recognition and examination of impacts and
relationships between multiple systems, thus avoiding an analysis ad-hoc and
compartmentalized of issues. This means that to understand the role that BSALA plays within
the regional development, not only a variety of relationships need to be recognized, but also
how they create or may create value.

4 Business Models For Landside Areas Of Airports: Insights And Challenges
For Future Developments Based On Value Network Analysis (VNA)
Applying Value Network Analysis (VNA) to such interface model means:
•
•
•
•
•
•
•

Identifying organizations that would benefit from a deeper integration into the entire
system and into each sub-system (dimensions);
Identifying white spaces within the system that will give rise to new offerings which
compete with or complement their own organization’s products and/or services;
Gaining insights into market dynamics;
Identifying business development opportunities;
Extending the penetration of products and services into horizontal and vertical supply
chains;
Developing explicit sales and branding strategies;
Understanding what alliances (potentially) exist within an ecosystem.

Three final and important perspectives emerge from applying specifically value network
indicators and metrics to airports business systems, as value network indicators provide the
ability to:
•
•
•

Benchmark airports over time to understand network behavior’s and cycles;
Predict the impact of outlying influencers such as regulators on the network;
Justify the development of unique value propositions for business and territory
development that are centered on an integration of the ecosystem and based on a
whole system view.
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The value network for business development managers is a VNA tool that makes possible to
find new opportunities within a business ecosystem. Business environments can be better
understood as ecosystems developing interactive roles focused on a specific industry segment.
From an ecosystem perspective the key challenges for business development managers are: a)
to identify organizations that would benefit from a deeper integration into the entire system;
and b) to identify white spaces in the system that will give rise to new offerings which
compete with or complement their own organization´s products and/or services. In both
cases the VNA methodology supports identifying and incrementing such opportunities, mainly
when combined with web technologies and organizational information available on online
databases (18).
As previously stated there are several successful examples concerning the application of this
new methodology inside different types of companies and organizations, but as far as we
know it never has been applied into airports and related hinterlands. Thus in the context of
the AIRDEV project we will apply this methodology to three distinct levels of analysis in order
to understand the role that Business Models of Airport Landside Areas play in local, regional
and national development. At a local level: airfields of Bragança and Évora (within Portuguese
continental territory); at a regional level: airports of Funchal and Santa Maria (Madeira and
Azores archipelagos, respectively); and at a national level: following a ranking of Iberian
Airports proposed by Braz et al. (1).

5 Conclusions
Throughout this work we showed how we could define a network for airports business systems
and we suggested a model with which we could apply VNA. Accordingly with Allee (9) this is
the network analysis method that can link directly financial and non-financial scorecards
including industry, society, and the environment, which are embedded in data of the value
network model.
It provides a powerful network ecosystem perspective into how processes and people create
value and it shows both structured relationships and informal yet essential flow paths of
knowledge sharing and support; also it fills analytical and managerial gap of other business
tools while complementing the more traditional social network analysis; and furthermore it
contributes to tangible and intangible asset management and helps to optimize resources.
Using benchmarking and the appropriated key performance indicators a model of interface
business systems of airport landside to its hinterland is suggested based on value networks
analysis methodology.
Further work is still needed to understand the role that Business Systems of Airport Landside
Areas play in local, regional, and national development. To achieve that, not only a variety of
relationships need to be recognized, but also how they create or may create value.
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Resumo
O Wi-Go é um projecto que procura unir o conhecimento tecnológico e a responsabilidade civil, na construção de um
caminho comum rumo à integração e melhoria da qualidade de vida da pessoa deficiente. Tendo como objectivo
ajudar a construir uma sociedade sem barreiras, o projecto consiste num sistema robotizado que possibilita à pessoa
com mobilidade reduzida transportar os mais diversos objectos sem dificuldade, de forma confortável e em
segurança. Um exemplo é o de um carrinho de compras programado para seguir a pessoa deficiente, atenuando
incapacidades e promovendo a mobilidade de modo a contribuir para a sua plena integração na sociedade.
Palavras-chave: Sistema robotizado, Sensor Kinect, Integração, Deficientes, Mobilidade, Acessibilidade, Carrinho de
compras.

1) Introdução
Numa época de crescente mobilidade, o desenvolvimento encontra-se, cada vez mais,
dependente da qualidade das infra-estruturas de comunicação e transporte de uma
sociedade. A acessibilidade é fundamental para que os cidadãos possam ter uma vida de
acordo com os seus direitos de cidadania, consagrados na Constituição Portuguesa.
Na Resolução do Conselho de Ministros n.º 9/2007, publicado em Diário da República (1), pode
ler-se:
“A promoção da acessibilidade é uma questão chave para atingir os quatro objectivos da
estratégia do Conselho Europeu de Lisboa: aumentar a competitividade, alcançar o pleno
emprego, reforçar a coesão social e promover o desenvolvimento sustentado.Tal como referido
no Relatório da Comissão Europeia «2010: Uma Europa Acessível a Todos» (Fevereiro de 2004), a
acessibilidade deve ser considerada de forma global e integrada em todos os domínios da acção
política (construção, saúde, [...] educação, lazer, etc.) e deve concretizar-se em coordenação
com todos os agentes envolvidos (da política social, do planeamento urbano e do território, das
tecnologias da informação e das comunicações, da construção civil, dos transportes e outros). No
entanto, os direitos dos cidadãos parecem ser, frequentemente, esquecidos e superados por
valores e interesses económicos, mas também políticos, esquecendo o princípio que deve guiar o
dia-a-dia de todos: melhorar a qualidade de vida hoje, para criar um futuro melhor amanhã.”

Este texto chama a atenção para a importância da eliminação das barreiras físicas e para a
melhoria das acessibilidades, ao mesmo tempo que alertam para o facto de estes e outros
objectivos nem sempre serem considerados, sendo mesmo ultrapassados por outro tipo de
interesses. O grupo que mais sofre com esta ineficiência corresponde ao das pessoas com
mobilidade reduzida, ou seja, aqueles que apresentam algum tipo de deficiência ou, por
outro lado, aqueles que atingem essa condição pela idade avançada.
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Neste contexto, importa perceber o que se entende por deficiência. Segundo a Organização
Mundial de Saúde (2), o termo é usado para definir a ausência ou a disfunção de
uma estrutura psíquica, fisiológica ou anatómica. Desta forma, a expressão “pessoa com
deficiência” refere-se a qualquer pessoa que possua uma deficiência. O termo “deficiente”
tem sido vulgarmente aplicado para designar as pessoas portadoras de deficiência(s) porém,
esta expressão tem associada uma forte carga negativa. Neste sentido, a expressão tem vindo
a ser rejeitada pelos especialistas da área e pelos próprios portadores. A expressão “pessoa
especial” surge, desta forma, como alternativa, estando o seu uso a expandir-se.

2) O problema
O tema abordado ganha especial importância se tivermos em consideração que na Europa
existem cerca de 40 milhões de pessoas portadoras de deficiência, sendo que Portugal
contribui com cerca de um milhão, ou seja, 10% da população nacional. As questões das
acessibilidades não fazem parte das conversas diárias da maior parte da população, nada
significando para quem vive o dia-a-dia sem qualquer limitação. Apenas quando confrontados
com elas, quer de forma temporária quer principalmente de forma definitiva, apenas nesse
momento as pessoas sentem as adversidades e as barreiras colocadas pelo meio ambiente. Se
é verdade que nos últimos anos muitas têm sido as actividades, leis (4) e as campanhas de
sensibilização que procuram responder às necessidades e obstáculos que os deficientes
enfrentam diariamente, não é menos verdade que as sucessivas iniciativas não têm produzido
modificações significativas com impacto real na vida dos deficientes.
Com o objectivo de contribuir para a resolução destes problemas, nos últimos anos, tem-se
desenvolvido o conceito de “ajudas técnicas”. De acordo com o Secretariado Nacional para a
Reabilitação e Integração das Pessoas com Deficiência (SNRIPD) em Portugal (5):
“Entende-se por ajudas técnicas, qualquer produto, instrumento, estratégia, serviço e prática
utilizada por pessoas com deficiência e pessoas idosas, especialmente, produzido ou geralmente
disponível para prevenir, compensar, aliviar ou neutralizar uma deficiência, incapacidade ou
desvantagem e melhorar a autonomia e a qualidade de vida dos indivíduos.”

A “ajuda técnica” deve ser então entendida como um instrumento de auxílio, capaz de
promover a ampliação de uma habilidade funcional deficitária. Quer isto dizer que a “ajuda
técnica” permite que se realize uma determinada actividade, que por motivos de deficiência
ou por envelhecimento, não era possível. O conceito proposto no documento "Empowering
Users Through Assistive Technology" - EUSTAT (6), elaborado por uma comissão de países da
União Europeia, define também o conceito de “ajuda técnica” como as várias acções em
favor da funcionalidade das pessoas com deficiência, afirmando que:
“...em primeiro lugar, o termo tecnologia não indica apenas objectos físicos, como dispositivos
ou equipamento, mas antes se refere mais genericamente a produtos, contextos organizacionais
ou modos de agir, que encerram uma série de princípios e componentes técnicos.”

Estas ideias ficam bem expressas e podem resumir-se a partir da seguinte citação:
“Para as pessoas sem deficiência, a tecnologia torna as coisas mais fáceis. Para as pessoas com
deficiência, a tecnologia torna as coisas possíveis” (7)

3) Soluções existentes
As soluções actualmente disponíveis no mercado, para os problemas expostos anteriormente,
não foram concebidas a pensar neste tipo de utilizadores, tornando-se pouco ergonómicas e
de difícil utilização.
O projecto B.O.S.S. (Battery Operated Smart Servant) (8), realizado por um aluno da
Universidade Americana da Florida, é talvez o exemplo mais conhecido de uma ideia que não
teve em conta um conjunto de aspectos fundamentais para dar resposta às necessidades dos
utilizadores. A ideia central deste projecto é a de possibilitar o seguimento de uma pessoa
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pela cor da camisola que usa (figura 1). Entre as principais limitações do projecto destaca-se
o facto de o sistema não ser capaz de fazer a distinção entre duas pessoas com camisolas da
mesma cor. Perante estas limitações, o projecto foi cancelado, não tendo por isso passado da
fase de concepção da ideia.

Figura 1 - Projecto B.O.S.S.

Também as scooters, figura 2, pensadas com o objectivo de reduzir as limitações das pessoas
com problemas de mobilidade, acabaram por se revelar bastante limitadas nas possibilidades
de uso que oferecem, uma vez que permanecem as dificuldades de manuseamento, para além
de obrigarem à transferência da pessoa entre a cadeira de rodas e a scooter. Os próprios
carros de compras, que permitem aclopar à cadeira de rodas (figura 3), revelam-se pouco
ergonómicos, para além de existirem problemas de adaptação a diferentes modelos de
cadeiras. Os idosos também não benificam com esta alternativa, uma vez que se mantém o
principal problema, isto é, ser capaz de empurrar o carro.

Figura 2 – Scooter

Figura 3 – Carro de compras adaptável

É desta forma perceptivel que as hipóteses que são disponibilizadas pelo mercado não
constituiem verdadeiras soluções para os problemas das pessoas com mobilidade reduzida, o
que significa que esta é ainda uma área por explorar.

4) Projecto wi-GO: as origens
É neste contexto, de falta de verdadeiras soluções que surge o Projecto wi-GO. A ideia partiu,
em primeiro lugar de uma necessidade pessoal, percepcionada numa simples ida às compras,
que acabou por se revelar um verdadeiro desafio tendo em conta os recursos disponibilizados.
A figura 4 permite observar algumas das dificuldades encontradas, nomeadamente ao
manobrar em simultâneo uma cadeira de rodas e um carrinho de compras. Este exemplo é no
entanto apenas o reflexo daquilo que são as dificuldades sentidas por milhares de portadores
de deficiência, mas também por idosos, ou até mesmo por cidadãos que têm de manobrar em
paralelo um carro de bebé e um carro de compras.
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Figura 4 - Cenário real

Com base nesta experiência e na observação da realidade quotidiana, o Projecto wi-GO
procura aliar o conhecimento tecnológico e a responsabilidade civil, na construção de um
caminho rumo à integração e melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.
O projecto consiste num sistema robotizado inteligente, composto por um conjunto de
dispositivos mecânicos e electrónicos e ainda de aplicativos informáticos, que irão permitir
que a pessoa com deficiência, os idosos, as grávidas (ou mesmo a população em geral) possam
transportar os seus objectos sem dificuldade, trazendo mais conforto e segurança a quem já
enfrenta vários obstáculos diariamente.

5) Descrição técnica do Projecto wi-GO
O wi-GO, figura 5, é um carrinho robotizado, dispondo de motores, sensores, microcontroladores e algoritmos, programados para seguir uma pessoa designada como guia, e
apenas essa, para onde quer que vá, permitindo-lhe desta forma o transporte de objectos
sem dificuldade. A concepção do projecto, actualmente em fase de testes do protótipo, foi
dividida em duas etapas: a primeira correspondeu à construção da estrutura mecânica de
suporte, e a segunda à introdução dos sensores e da restante electrónica, bem como da
programação. Em termos mecânicos trata-se de uma estrutura tubular modular, em que os
diversos componentes encaixam uns nos outros, resultando num conjunto simultaneamente
leve, robusto e facilmente alterável. Além de suportar a montagem dos motores e respectivas
rodas, bem como da bateria e de toda a electrónica associada, dispõe ainda de um espaço
para colocação de um cesto de compras idêntico aos usados nas superfícies comerciais.

Fígura 5 -Protótipo wi-GO
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Para o sistema de seguimento da pessoa guia, pensou-se inicialmente na utilização de
sensores de distância por infravermelhos ou ultra-sons, solução que não foi adoptada face à
complexidade que implicaria. Para os substituir optou-se pelo uso do sensor Kinect (9) da
Microsoft, figura 6, o mesmo que equipa as consolas de jogos Xbox. Este sensor, associado ao
respectivo software de controlo, permite fazer o reconhecimento da pessoa a seguir,
eliminando o risco de seguir a pessoa errada, além de evitar os obstáculos circundantes.

Figure 6 - Sensor Kinect (Microsoft)

O sensor Kinect (anteriormente Projecto Natal") é o nome de um projecto liderado pela
Microsoft e que visava desenvolver uma nova tecnologia que em conjunto com a sua consola
Xbox 360 fosse capaz de permitir aos seus jogadores interagir com os jogos sem a necessidade
de ter nas mãos o comando da consola. O sensor tem cerca de 23 cm de comprimento
horizontal e é assim composto por 5 componentes principais: uma camara RGB que permite o
reconhecimento facial e corporal das pessoas que estão à sua frente; um sensor de
profundidade por infravermelhos, que permite a observação do meio envolvente em 3
dimensões; um microfone e ainda um processador e software, que lhe permite detectar 48
pontos de articulação do corpo humano, de várias pessoas em simultâneo.
O software de controlo é executado num computador portátil, sendo este o responsável por
obter os dados do sensor Kinect e após o seu processamento enviar aos motores os comandos
para avançar, recuar, virar à esquerda/direita ou parar. A comunicação entre o Kinect e o
computador foi conseguida através do driver oficial do sensor, e o algoritmo foi desenvolvido
com base no Kit de Desenvolvimento de Software (SDK) (10) oficial da Microsoft.
5.1) Hardware do wi-GO

Figura 7 - Diagrama geral do Hardware
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Na figura 7 pode observar-se a composição e como funciona o sistema do ponto de vista do
hardware. De entre todos os componentes, a placa de controlo e o sensor Kinect constituem
as peças nucleares.
A placa de controlo é responsável pela gestão das comunicações entre os vários componentes,
efectuando o envio das ordens de movimentação/paragem aos motores. O sensor kinect é
fundamental, uma vez que é através deste que se realiza todo o reconhecimento do meio
envolvente, o reconhecimento da pessoa a seguir e a detecção dos obstáculos circundantes. E
é através do reconhecimento da pessoa e da sua posição na cena que é monitorizado e
controlado o movimento do wi-GO, de acordo com o diagrama da figura 8.
O diagrama mostra que inicialmente é estabelecida uma distância igual a zero, a qual é
calculada desde a pessoa guia até ao sensor Kinect e neste caso o wi-GO estará parado.
Sempre que o sensor detecte uma alteração da distância é enviada uma ordem para que os
motores funcionem e assim movam o wi-GO. Se a distância aumentar, significa que o guia se
afastou, então o carro avança para a frente na sua direcção; se a distância diminuir, significa
que o guia se aproximou, então o carro recua afastando-se dele.

Figura 8 - Diagrama de movimentação

5.2) Software do wi-GO
Como já referido, é através da informação recolhida pelo sensor Kinect que se procede ao
reconhecimento do meio envolvente. Para além do reconhecimento dos obstáculos e da
distância a que se encontram, o Kinect permite também o reconhecimento inequívoco da
pessoa que irá servir de guia. Este reconhecimento consegue-se através da detecção de uma
pose específica que tem de ser realizada para que a pessoa em questão seja reconhecida pelo
sistema. Para esta fase inicial foi estabelecida como pose o levantar dos braços, figura 9.
Após este processo de reconhecimento, cujo algoritmo está mostrado na figura 10, a pessoa
fica calibrada e reconhecida, podendo seguir o seu caminho que o wi-GO irá segui-la para
todo o lado
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Figura 9 - Pose definida no reconhecimento da pessoa a seguir (imagem real captada pela Kinect)

Figura 10 - Diagrama de calibração

O cálculo de distâncias entre a pessoa reconhecida e o Kinect permite decidir quando é que o
wi-GO se movimenta para a frente, para trás, para os lados ou pára. Para tal, o sistema tem a
capacidade de reconhecer todo o esqueleto da pessoa guia, como se pode verificar na figura
11, e assim através do movimento das diferentes articulações, neste caso apenas cabeça e
pescoço, detectar alterações de posição e a partir daí comandar o robot. O diagrama da
figura 12 esquematiza estas acções.

Figura 11 - Reconhecimento do esqueleto
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Figura 12 - Diagrama do deslocamento

6) Testes e resultados obtidos
Os primeiros testes laboratoriais, efectuados durante o desenvolvimento do protótipo,
serviram fundamentalmente para ajustar a velocidade das rodas, os ângulos de viragem e as
distâncias, além de treinar o sistema de reconhecimento do guia. Após estes testes
preliminares passou-se aos testes de campo, em situação real, efectuados nas instalações de
uma superfície comercial. A figura 13 mostra o protótipo em testes nesse ambiente. Neste
caso em particular o wi-GO está parado a alguns centímetros do guia enquanto este efectua
as suas escolhas. Durante os testes verificou-se que o wi-GO foi capaz de seguir o guia sem
nunca perder o contacto com ele, acompanhando-o nos percursos ao longo dos corredores,
parando e arrancando nos momentos certos, fazendo as curvas de modo apropriado, e
evitando os diversos obstáculos que foram surgindo, como outras pessoas e respectivos
carrinhos.

Figura 13 - wi-GO em ambiente real
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Os testes serviram também para mostrar a necessidade de efectuar alguns ajustes.
Verificou -se, por exemplo, que as rodas são demasiado pequenas, o que faz com que o carro
tenha dificuldades na transição de superfícies planas para superfícies inclinadas (por
exemplo, ao entrar/sair de passadeiras rolantes). Também se verificou a necessidade de
adicionar sensores de forma a detectar objectos caídos no chão, ou de um modo geral todos
os obstáculos que estejam fora da zona de detecção do Kinect. Por outro lado, foi evidente a
necessidade de aperfeiçoar certos comportamentos do wi-GO, nomeadamente no momento
em que o guia se aproxima para colocar ou retirar compras do cesto.
Os testes efectuados deixam, contudo, antever o grande potencial que o projecto tem, como
aliás os responsáveis do estabelecimento comercial que está a apoiar o seu desenvolvimento
fizeram questão de referir. Neste sentido, não só manifestaram interesse no projecto como
estudam a viabilidade do mesmo com vista à sua introdução nas superfícies comerciais que
detêm.

7) Conclusões e trabalho futuro
Apesar do exemplo de aplicação se ter centrado num carrinho de compras, o wi-GO pode
utilizar-se em outras situações, como no transporte de bagagem num aeroporto, ou na
assistência que o pessoal médico e de enfermagem presta aos utentes. Para cada um destes
casos poderá ser necessário dotar o robot de funcionalidades específicas adaptadas a cada
uma dessas situações. Isto poderá exigir o recurso a técnicas de inteligência artificial, para
que o robot tome consciência das suas tarefas e as possa cumprir melhor.
Há ainda um conjunto de funções que deverão ser asseguradas independentemente da
utilização do wi-GO. Uma delas prende-se com a possibilidade de o robot voltar à sua base
para carregar a bateria assim que detecte que esta está fraca ou também poder voltar à base
caso perca a pessoa guia por situações adversas. A instalação de sensores adicionais para
detecção de obstáculos fora do alcance do sensor Kinect será outra preocupação. Neste
último caso está equacionada a possibilidade de utilização de mais do que um sensor.
Finalmente, no que diz respeito aos custos, o wi-GO está a ser pensado para ser um sistema
com custos reduzidos ao nível da produção e manutenção. Os componentes mais caros, o
Kinect e o PC portátil têm vindo a ver os seus preços descerem progressivamente. Em relação
ao primeiro prevê-se que a divulgação intensiva que está a ter e o aparecimento de produtos
concorrentes façam o preço baixar significativamente. Já em relação ao computador portátil,
o mercado já disponibiliza uma gama considerável com preços reduzidos, mas que têm as
capacidades necessárias para o projecto. Contudo, existe ainda uma alternativa para fazer
face aos custos e que passa pela utilização de sistemas de microcontrolador capazes de
executar os algoritmos necessários.
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Abstract
On March 9th the European Union approved the Regulation (EU) 305/2011 related to the Construction
Products Regulation (CPR) that will replace the current Directive 89/106/CEE already amended by
Directive 1993/68/EEC known as the Construction Products Directive (CPD) beyond July 2013. The
objective of the CPR is the same as the CPD, namely to “achieve the proper functioning of the internal
market for construction products by means of harmonised technical specifications”. This paper analyses
the main differences between CPD and CPR. This paper also addresses the new basic requirement of CPR
“Sustainable use of natural resources” and the subject of hazardous substances in construction
products.

Key Words: Construction Products Regulation; Construction Products Directive; hazardous substances; REACH
Regulation, eco-efficient construction products

Introduction
The CPD (1) has been enforced in the EU area since 1989 but only in 2001 was published the
the first harmonised product standard. Currently over 400 harmonised product standards have
been published which cover almost 85% of the construction products. The CPD aimed to
“remove technical barriers to trade in the field of construction products in order to enhance their free
movement in the internal market. In order to achieve that objective… (the CPD) provided for the establishment
of harmonised standards for construction products and provided for the granting of European technical
approvals”.
The new CPR (2) has been approved on March 9th and published in the Official Journal of the
European Union-OJEU by April 4th. According to this regulation the replacement of the CDP
was needed “in order to simplify and clarify the existing framework, and improve the
transparency and the effectiveness of the existing measures”. Being a Regulation this means
that “shall have general application. It shall be binding in its entirety and directly applicable
in all Member States” while the CPD, was “binding, as to the result to be achieved, upon
each Member State to which it is addressed, but shall leave to the national authorities the
choice of form and methods” (3).
According to the Article 68 the CPR shall enter into force on the 20th day following its
publication in the OJEU (April 24th). This includes the Article 1 and Article 2, Articles 29 to 35,
Articles 39 to 55, Article 64, Article 67, Article 68 and the Annexe IV. However, Articles 3 to
28, Articles 36 to 38, Articles 56 to 63, Articles 65 and 66, as well as Annexes I, II, III and V
shall apply from 1 July 2013. This means that only by 1 July 2013 will the CPR will be fully
enforced without the requirement for any national legislation. This also means that UK,
Ireland and Sweden will then lose their “opt-out” clause employed under the CPD period.The
RPC establishes some transitional provisions (Article 66) namely the fact that “Construction
products which have been placed on the market in accordance with Directive 89/106/EEC
before 1 July 2013 shall be deemed to comply with this Regulation”.
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CPD versus CPR: Main differences.
Although CPD and CPR share the same goal they present relevant differences between them.
The first one relates to its content. Table 2 compares the content of the CPD and the CPR,
showing that the new regulation is more detailed:
Table 1- CPD versus CPR: Document content
Content
Pages
Articles
Annexes

CPD
20
24
4

CPR
39
68
5

The CPR index is as follows:
Ch. I – General provisions
Ch. II – Declaration of performance and CE marking
Ch. III – Obligations of economic operators
Ch. IV – Harmonised technical specifications
Ch. V – Technical assessment bodies
Ch. VI –Simplified procedures
Ch. VII – Notifying authorities and notified bodies
Ch. VIII – Market surveillance and safeguard procedures
Ch. IX – Final provisions
Annex I – Basic requirements for construction works
Annex II – Procedures for adopting a European assessment document
Annex III – Declaration of performance
Annex IV – Product areas and requirements for TABS
Annex V – Assessment and verification of constancy of performance
According to the Annex I the basic requirements for construction works are as follows:
1-Mechanical resistance and stability
2-Safety in case of fire
3-Hygiene, health and the environment
4-Safety and accessibility in use
5-Protection against noise
6-Energy economy and heat retention
7-Sustainable use of natural resources
When comparing the basic requirements of the two regulations one can see that CPR has a
new requirement (nº 7) and also that nº3 and nº 4 have been refined. This means that a new
and more environmental-friendly approach will determine the manufacture of construction
products.
Another difference between the CPD and CPR is that while the former demanded a
declaration of conformity that document will be replaced by a declaration of performance
(DoP) issued by the manufacturer (Article nº 4 and Annexe III). The products in that condition
will carry the CE marking. The CPR allows for some exceptions in the use of the DoP (Article
5) such as the case of “a manufacturer…placing a construction product covered by a
harmonized product standard on the market where:
a) the construction product is individually manufactured or custom-made in non-series;
process in response to a specific order and installed by a manufacturer;
b) the construction product is manufactured on the construction site;
c) the construction product is manufactured in a traditional manner or in a manner
appropriate” to heritage conservation as part of a designated environment or because
of their architectural or historic merit”
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Table 2 shows the Product areas according to the Annex IV – Product areas and requirements
for TABS.
Table 2- Product areas
Area
code
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Product area
Precast normal/lightweight/autoclaved aerated concrete products
Doors, windows, shutters, gates and related building hardware
Membranes, including liquid applied and kits (for water and/or water vapour control).
Thermal insulation products. Composite insulating kits/systems.
Structural bearings. Pins for structural joints.
Chimneys, flues and specific products.
Gypsum products.
Geotextiles, geomembranes, and related products.
Curtain walling/cladding/structural sealant glazing
Fixed fire fighting equipment (fire alarm/detection, fixed firefighting, fire and smoke control and
explosion suppression product).
Sanitary appliances.
Circulation fixtures: road equipment.
Structural timber products/elements and ancillaries
Wood based panels and elements
Cement, building limes and other hydraulic binders.
Reinforcing and prestressing steel for concrete (and ancillaries). Post tensioning kits.
Masonry and related products. Masonry units, mortars, and ancillaries.
Waste water engineering products.
Floorings.
Structural metallic products and ancillaries.
Internal & external wall and ceiling finishes. Internal partition kits.
Roof coverings, roof lights, roof windows, and ancillary products. Roof kits.
Road construction products
Aggregates.
Construction adhesives.
Products related to concrete, mortar and grout.
Space heating appliances.
Pipes-tanks and ancillaries not in contact with water intended for human consumption.
Construction products in contact with water intended for human consumption
Flat glass, profiled glass and glass block products.
Power, control and communication cables
Sealants for joints.
Fixings.
Building kits, units, and prefabricated elements
Fire stopping, fire sealing and fire protective products. Fire retardant products.

A crucial aspect of the new regulation relates to the information regarding hazardous
substances. While the CPD only considered a very limited range of dangerous substances, eg
formaldehyde and pentachlorophenol the CPR links this subject to the Regulation (EC) No
1907/2006 (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals - REACH
Regulation).
The introduction of the CPR states that “Where applicable, the declaration of performance
should be accompanied by information on the content of hazardous substances in the
construction product in order to improve the possibilities for sustainable construction and to
facilitate the development of environment-friendly products”. It also states that “the
specific need for information on the content of hazardous substances in construction
products should be further investigated”. Besides the Article 67 mention that “By 25 April
2014, the Commission shall assess the specific need for information on the content of
hazardous substances in construction products and consider the possible extension of the
information obligation provided for in Article 6(5) to other substances”.
Investigations about hazardous substances on construction products are scarce, because its a
scientific area located in the crossroad between Civil Engineering and Medicine. The author is
the main Editor of the book “Toxicity of building materials” that will be published in the first
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semester of 2012 by Woodhead Publishing. This book is composed of 16 chapters with invited
authors from 12 countries as follows:
Ch.1 – Introduction (Portugal)
Ch.2 - The main health hazards from building materials (Croatia)
Ch.3 - Plastic materials: PVC (Turkey and USA)
Ch.4 – Plastic materials: CPE, CPVC, CSPE, CR (Turkey)
Ch.5 - Materials responsible for formaldehyde and VOC emissions (China)
Ch.6 - Semi-volatile organic compounds: phthalates, PFCs, flame retardants (USA)
Ch.7 – Wood preservatives (Portugal)
Ch.8 - Mineral fibre-based building materials and their health hazards (Italy)
Ch.9 - Radioactive materials (Israel)
Ch.10 - Materials that release toxic fumes during fire (Canada and Iran)
Ch.11 - Heavy metals: lead (UK)
Ch.12 - Other heavy metals: mercury, cadmium, chromium and antimony (Nigeria)
Ch.13 - Materials prone to mould growth (Italy)
Ch.14 – Antimicrobials (USA)
Ch.15 - Potential hazards from waste based/recycled building materials (France)
Ch.16 - Toxicity of nanoparticles (Canada)
The outcome of this book will help to bridge the two aforementioned areas.

Comments on the “sustainable” concerns under the CPR
The new basic requirement of CPR defined as “Sustainable use of natural resources”
represents a positive step towards a more holistic construction industry. Nevertheless, the
term “sustainable” may be misplaced because if we look to the ecologic footprint, the
concept developed by Rees and Wackernagel (4) to measure the world biocapacity, we realize
that we are already living beyond the Earth’s biocapacity (Fig. 1).

Figure 1.4 - Global ecological footprint, 1961–2005 (5)
To make things worse the construction pace will keep on rising especially on Asia. For
instance China will need 40 billion square meters of combined residential and commercial
floor space over the next 20 years—equivalent to adding one New York every two years or the
area of Switzerland (6). So it would be more realistic that the CPR used the term “ecoefficient”, a concept introduced in 1991 by the World Business Council for Sustainable
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Development-WBCSD (7) that includes ‘‘the development of products and services at
competitive prices that meet the needs of humankind with quality of life, while
progressively reducing their environmental impact and consumption of raw materials
throughout their life cycle, to a level compatible with the capacity of the planet’’. In this
way is possible to see problem in all its magnitude and act accordingly.
As a result of the “sustainable” concerns of the CPR the future choice of construction
products will be based on its LCA. Unfortunately since almost construction products are not
environmental friendly this is the same as choosing between the less of two evils. Another
drawback of LCA is the fact that it does not take into account the possible and future
environmental disasters associated with the extraction of raw materials.This means that for
instance the LCA of the aluminum produced by the Magyar Aluminium factory, the one
responsible in October 2010 for the sludge flood in the town of Kolontar in Hungary, should
account for this environmental disaster. Similar considerations can be made about the
construction products that were processed or transported using oil extracted from the
Deepwater Horizon well in the Gulf of Mexico. Only then construction products will be
associated with their true environmental impact (8).
The CPR can have “sustainable” concerns, but the bottom line, however, is that new and
more environmental friendly construction products are needed. The author thinks that the
only way to rapidly achieve truly eco-efficient construction products encompasses the
replication of natural systems. The continuum improvement of these systems carried out over
millions of years lead to materials and “technologies” with exceptional performance and fully
bio-degradable. This is in fact one of the most promising areas in the field of nanotechnology.
Of course investigators are still trying to grasp the astonishing complexities, but a lot has
already been done in the field of eco-efficient construction. The author is the main Editor of
the book “Nanotechnology in eco-efficient construction: Materials, processes and
applications” that will be published in the first quarter of 2013 by Woodhead Publishing. This
book is composed of 15 chapters with invited authors from 10 countries as follows:
Ch.1 – Introduction (Portugal)
Ch.2 - Photocatalytic based materials: Concrete, mortars and plasters (Italy)
Ch.3 - Photocatalytic based materials: Paints (China)
Ch.4 – Photocatalytic based materials: Tiles and glasses (China)
Ch.5 - Nanoengineered concrete (Greece)
Ch.6 - Nanocomposite steel (USA)
Ch.7 – Nanoclay modified asphalt mixtures (Iran)
Ch.8 - Design process for nanomaterials (India)
Ch.9 - Manufacturing of thin films and nanostructured coatings for eco-friendly
constructions (Sweden)
Ch.10 - Safety issues related to nanomaterials (USA)
Ch.11 - Smart structures (USA)
Ch.12 - High performance thermal insulators (Belgium)
Ch.13 - Nanogel windows (Italy)
Ch.14 – Nanotechnology for domestic water purification (India)
Ch.15 - Materials incorporating third generation photovoltaic cells (Arab Emirates)

Conclusions
This paper highlighted the differences between the CPD and the CPR. The latter is more
detailed and also has a broader range covering “sustainable” issues and also hazard
substances on construction products. The new regulation constitutes a positive step towards a
more holistic construction industry. Nevertheless, investigations about more environmental
friendly construction products are needed.
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Abstract
This work evaluates the hypoxia impact in sport flying. In 2010 it was presented at University of Beira Interior a MSc thesis in
aeronautical engineering which the primary objective was to evaluate peripheral percentage of oxygen in blood of glider and
ultra light pilots. The results were very satisfactory showing a sharp decay of this percentage as altitude increased, but the
probing method used was uncomfortable and not ergonomic making it unusable for future experiments.
Thus in this work we focus on gathering information from pilot’s cerebral oximetry during flights in non-pressurized
aircraft by measurements made directly on each frontal lobe region. In addition to the experimental data, and to better
understand the impact of hypoxia in general aviation, this work also presents medical factors and symptoms of hypoxia as
well as how the most important worldwide legislation faces it. This work ends with some guidelines for future developments.
Key Words: Flight Safety, Pilots Performance, Hypoxia, Gliders, Ultra Light Aviation.
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1 Introduction
In recent years there has been an increase in the practice of gliding and ultralight aviation in
Portugal. With this increase it has been observed that some pilots returning after their flights said
that they had noticed in themselves some euphoria, decreased reaction time and inability to
perform simple tasks during the flight. In both types of aircraft (gliders and ultralight) there is no
cockpit pressurization and the pilot is subject to the same pressure inside the aircraft as in the
outside (atmospheric pressure).
As altitude increases, pressure decreases, and therefore partial pressure of oxygen
decreases. This decrease in the partial pressure of oxygen is, among other factors, responsible for
hypoxia, which initial symptoms are precisely those described previously: euphoria, decreased
reaction time and inability to perform simple tasks on board. If not detected early, hypoxia
symptoms will aggravate until total loss of consciousness, according to each individual's physical
endurance, cruising altitude and elapsed flight time at that altitude. As hypoxia is a situation that
can happen to any pilot during unpressurized flights at altitudes 10,000 feet above Mean Sea Level
(MSL) it is imperative to study it through physiological data obtained during real flight. More
important is the fact that this situation can be a real menace to flight safety.
Thus the main objective of this work involves gathering information from pilots’ cerebral
oximetry during aircraft flights by measurements made directly on the forehead and then comparing
them with data obtained by Fonseca (1).
This work is divided into the following parts: research on the medical factor hypoxia - how it
can affect pilots in flight and the consequences it poses to flight safety; description of the main
legislation (Worldwide, American, European and Portuguese) on this issue; research on accidents
and incidents (occurrences) officially registered and involving gliders, ultra lights and unpressurized
cabin light aircrafts; description of the installation on board of gliders and ultra lights and medical
equipment to evaluate pilots’ cerebral oximetry; presentation and discussion of obtained results;
and, finally, perspectives for future research are pointed out.

2 State of Art
Hypoxia means reduced amount of oxygen or insufficient oxygen. Any human tissue when not
receiving enough oxygen for a certain period of time dies. Usually the biggest concern is to provide
enough oxygen to the brain because it is particularly vulnerable to oxygen restriction. If the pilot is
flying an aircraft, any factor responsible for decreased mental function can result in errors that will
threaten his life, the lives of passengers and/or people on the ground and the integrity of the
aircraft.
Hypoxia can be caused by various factors; some of these are the insufficient supply of
oxygen, inadequate oxygen transport, or the inability of the tissues of the body to use oxygen.
There are several types of hypoxia, usually according to their causes such as Hypoxic Hypoxia,
Hypemic Hypoxia (anaemia), Stagnant Hypoxia, and Histotoxic Hypoxia (2):






Hypoxic hypoxia is the most common and is caused by decreased oxygen in air or the inability
to diffuse the oxygen across the lungs. If this happens the person has less than 100% saturation
in arterial blood. This can happen if someone is at an altitude where the oxygen content of air
is low (i.e., over 10,000 feet). Another problem would be if a person’s lungs were damaged so
oxygen transfer was impaired (the case for smokers, for example);
Hypemic hypoxia is caused by the reduction of the oxygen carrying capacity of the blood.
Anaemia (low haemoglobin) can cause this. The oxygen is available, but there aren’t enough
red blood cells to carry the oxygen. Carbon monoxide poisoning will cause this type of hypoxia;
Stagnant hypoxia is caused by reduced cardiac output (the pump isn’t working good enough) or
by venous pooling during high G force stresses;
Histotoxic hypoxia occurs when all systems are working, the oxygen is available but the cells
can’t take the oxygen from the blood. Alcohol or cyanide poisoning can cause this. Through
research, it was shown that consuming 0.28 litters of alcohol is equivalent to adding 2,000 feet
of altitude to the true physiological altitude.
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Contrary to what one might think, the early symptoms of hypoxia are euphoria and feelings
of unconcern. But with the increase of oxygen deprivation, the extremities of the body become less
responsive and flying becomes less coordinated.
Symptoms of hypoxia differ from one individual to another. After further research ((3), (4),
(5), (6), (7)) we came to the conclusion that the most common symptoms of hypoxia are: euphoria,
headache, decreased time response and visual capacity (e.g., the ability to perceive color, and
tunnel vision), impaired insight, drowsiness, lightheadedness, dizziness, tips of toes and hands, blue
lips and fingernails; tingling in fingers and toes, numbness, lack of concentration, tremors, changes
in skin color; uncoordinated speech and sometimes insulting, muscular incoordination, feeling short
of breath, increased frequency breathing; obsession for one task, personality changes, amnesia,
feelings of heat and cold, loss of self-criticism, slow movements, increase of self-confidence, and
poor reasoning ((3), (4), (5), (6), (7)). Despite these symptoms, hypoxia can also induce the pilot to
a false sense of safety, inducing that everything is going well.
When flying at high altitudes it is essential that oxygen is being used properly, with the use
of adequate oxygenation systems, for the pilot to breathe a more physiological oxygen partial
pressure.

Legislation
To get a more comprehensive view on this subject it is necessary to know the relevant legislation,
on which we find the laws that determine the maximum altitude that one can fly safely and without
the aid of supplemental oxygen, and also the maximum altitude on which one can fly without using
supplementary oxygen.
International law follows the International Civil Aviation Organization (ICAO) Annex 6 (8)
which states there has to be supplementary oxygen to all crew members and 10% of passengers
during flights longer than 30 minutes, at cabin pressure altitude between 10,000 feet and 13,000
feet in non-pressurized aircraft. If cabin pressure altitude exceeds 13,000 feet at any time there has
to be enough oxygen stored to provide all crew and passengers.
European legislation is poured into the Joint Aviation Requirement, JAR-OPS 1.775 (9) and
recommends that an operator cannot operate an unpressurized aircraft at altitudes above 10,000
feet unless there is supplemental oxygen equipment available on board, capable of storing and
providing oxygen. The members of cabin crew and passengers must have oxygen available in
accordance with Table 1.
Table 1 - Supplemental Oxygen Provision, (9)
Oxygen supply
To all occupants/seats in
the cockpit
To the entire cabin crew

Flight duration and altitude-pressure
The entire flight time when the aircraft is flying at
altitude-pressure above 10,000 feet
The entire flight time when the aircraft is flying at
altitude-pressures above the 13,000 feet and for any
length of time until 30 min in altitude-pressures between
10,000 feet and 13,000 feet
To 100% of passengers (*)
The entire flight time when the aircraft is flying at
altitude-pressures above 13,000 feet
To 10% of passengers (*)
All flight time after 30 min flying above 10,000 feet and
below 13,000 feet
(*) Includes children under the age of 2 years
U.S. law follows the Federal Aviation Regulations, FAR 91 211 (10) which states that any
non-pressurized aircraft cannot be operated at cabin altitude-pressure between the 12,500 feet
(MSL) and 14,000 feet (MSL) unless a minimum number of crew members have supplemental oxygen
available for use during part of the flight at altitude with a duration longer than 30 min, and in
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cabin altitude-pressure above 14,000 feet (MSL) - except in cases where the minimum number of
crew have supplemental oxygen available for use throughout the flight (14,000 feet above MSL).
The Portuguese legislation comes down to Decreto Lei 289/2003 (11) and is based on the
European JAR-OPS; in this context is the responsibility of the pilot in command to ensure that the
technical crew on the flight continually use supplemental oxygen when the cabin altitude exceeds
10,000 feet for a period longer than 30 min or when the cabin altitude exceeds 13,000 feet.

Occurrences and Impacts
In this work we perform a preliminary research on accidents and incidents (events) involving only
officially registered gliders, not only to realize which of them had for main cause, at least among
one of them, hypoxia, but also to evaluate the real impact of this phenomenon. We analyzed 323
reports with reference to the databases of the National Transportation Safety Board (NTSB) on the
period between November 11, 2000 and October 18, 2010 (12), from where we conclude (Figure 1)
that only one of them (0.30%) reported the cause to be hypoxia. Note that the gliders represent
only 1.00% of the overall fleet of aircraft of the United States.
In this context, the impact of hypoxia on the performance of unpressurized aircraft pilots
and therefore the safety of flight, and its involvement as direct cause of aviation accidents and
incidents is difficult to prove. However, the only case described above joined to another who also
drew particular attention. The first occurred with a light aircraft and the second with a glider.

Figure 1 - Number and percentage of accidents and incidents with
Gliders accordingly with declared causes. (Adapted from (12))

Beech Model 35 Bonanza (13)
This is a report made by a pilot of a Beech Model 35 Bonanza aircraft which suffered the effects of
hypoxia after 4 hours of flying at an altitude of 12,500 feet MSL without supplemental oxygen (13):
 In retrospect, it is clear to me that I encountered an advanced case of hypoxia in my
[Visual Flight Rules] (VFR) descent. I had been cruising for about 4 hours with flight
following at 12,500 feet, and the flight at that altitude had been progressing
uneventfully. When I announced to Center that I would commence a VFR descent, I was
handed off to another sector. This is when things went awry. I think I may have heard
wrong or selected a wrong frequency, but my attempts at contact went nowhere, and
somehow I was unable to return to my previous controller. This seems incredible for a
pilot with my level of experience, but (…) while flying the airplane was no problem,
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[but suddenly] handling even the simplest mental tasks became almost impossible. As a
result, I entered Class B airspace without a clearance. I am in excellent health, has
never smoked, and do not drink alcohol. But I realize now that... prolonged flight, even
at the legal altitude of 12,500 feet, can have a very detrimental effect on one’s mental
capacity. I received a real lesson, and one of the first things I will invest it will be in a
portable oxygen equipment.
The Occurrence took place in the U.S. and the response of authorities was as follows (13):
The 91.211 FAR requires the use of supplemental oxygen for flights in which the cabin pressure
altitude exceeds 12,500 feet MSL and even (including) 14,000 feet MSL on flights whose duration
exceeds 30 minutes.

Glauser-Dirks DG-300 (14)
On August 28, 2006, at 16 hours and 35 minutes an aircraft Glauser-Dirks DG-300 overshoot the
runway upon landing at Truckee-Tahoe Airport in the State of California. The pilot landed the glider
in a nearby field and consequently the vertical stabilizer broke loose from the rest of the aircraft
structure. There were no casualties the pilot was not injured, however, as mentioned, the glider
was badly damaged.
Because the weather allowed so, this was a VFR operation and no flight plan was previously
made. The pilot took off from the Truckee-Tahoe Airport at noon and it was on the landing that the
incident took place. According to the pilot the flight lasted about four hours, often at altitudes
above 10,000 feet MSL. During the flight the pilot began to experience symptoms of hypoxia,
descend and tried to land in Truckee but did overshoot the runway landing in a nearby field. The
pilot believes that the oxygen supply system (type cannula) on board should not be working
properly.
The National Transportation Safety Board (NTSB) has determined that the probable causes
for this occurrence were inadequate approach to the runway for the landing maneuver, resulting in
overshoot of the runway. One factor that certainly contributed to this incident was the condition of
hypoxia of the pilot.

The case of Portugal
Portugal has witnessed an exponential growth of leisure flights including non-pressurized aircraft,
glider and ultra light aircraft. In aviation schools it doesn’t seem to be given much attention to the
issue of hypoxia in aviation, perhaps because there is not much research on this.
Legislation only makes restrictions regarding on altitude and time that one can fly with or
without supplemental oxygen support, not taking into account that the medical factor hypoxia
varies from person to person.
In our case study that we will describe next step we installed onboard of an aircraft devices
to measure oxygen levels in the blood of the pilot and then assess the real limits of hypoxia. But it
would be interesting in the near future that such devices could simultaneously send signals to alert
the pilot, faced with his limits of hypoxia, as he would descend immediately to a safe altitude or,
alternatively, to use the supplemental oxygen. Validated the system, the final step would be the
related legislative initiative.

3 Case of Study
In 2010 a final project of a master’s degree in Aeronautical Engineering was presented at the
University of Beira Interior (Covilhã, Portugal). Its’ main goal was to measure the peripheral
oximetry of glider and ultra light pilots (unpressurized aircrafts) using a finger probe (1). Results
showed, as predicted, a decay in peripheral oximetry value as altitude increased but the probing
methods used proved to be uncomfortable, not ergonomic, and consequently not useable. In this
paper we will focus on gathering information cerebral oxygenation of pilots during flights in non-
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pressurized aircraft by measuring directly over of each cerebral frontal lobe. The results will, in the
end, be compared with those obtained from Fonseca’s work (1).
Fonseca's work (1) tried to answer the following question: Can hypoxia impair pilot’s
performance and flight safety in gliders and ultra lights? To that end several flights were
performed. Peripheral blood oximetry (SpO2) using finger probes (Novametrix 513 Handheld
Oximeter ® - Figure 2) was measured (Figure 2).

Figure 2 - Handheld Oximeter Novametrix 513®, (1)
Figure 3 shows the results obtained in two of those flights: the first graph relates to a glider
flight in the second to an ultra light one.

Figure 3 - Peripheral oximetry obtained by Fonseca (1).
Up: glider; bottom: ultra light
Glider flight took place on August 7, 2010, lasted approximately 3 hrs and 20 min, and
reached a maximum altitude of 10,000 feet. Peripheral oximetry records revealed the following (1):
 From the moment they began to fly above 6,000 ft (at approximately 16:25), SpO2 levels
started dropping to values around 92%;
 From that moment they flew to even higher altitudes (10,000 feet) and oximetry levels
decreased even more, down to 84%; the variability was quite large, i.e., while the values
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in soil (reference) of pilot SpO2 levels varied only between 95% and 97% at high altitude
ranged between 84% and 97%;
 At the end of the flight, when the descent began and they landed, the recovery was
relatively quick and oximetry levels of the pilot returned to initial values (98%).
In this context Fonseca (1) questioned whether the change in SpO2 levels was greater at
altitude because it was due to some plot inadequacy to altitude or pilot maneuvers. 84% of SpO2
although not a critical value, it is not a typical value for an individual at ground level. That being
said, could the pilot suffer some cognitive effect associated with the loss of oxygen concentration in
the blood?
Ultra light flight took place on July 24, 2010, and lasted approximately 1 hr at a cruising
altitude of 9,000 feet. The records of oximetry revealed the following (1):
 As the airplane climbed from 9,000 to 9,500 feet (the first 20 to 25 min of flight), there
was no significant change in SpO2 levels of the pilot;
 While cruising at altitude above 9,000 feet, the variability of SpO2 levels was
significantly greater than that compared to reference values measured on the ground;
 At the end of the flight (descent phase) oximetry levels rose above baseline, i.e., up to
97% to 98%. In the opinion of the author (1) this may be due to the faster descent (which
lasted approximately 5 min) of the airplane; the pilot, while breathing with the same
intensity and frequency, suddenly started breathing a higher O2 pressure.
As mentioned before this work is a complement to Fonseca’s (1) because instead of
measuring peripheral oximetry (SpO2), oximetry was measured at cerebral level and thus if the
results are as expected we will not only corroborate the results of Fonseca (1), but also test an
alternative to obtaining oximetry with less operational problems.
The equipment selected was the Nonin Medical Inc. 7600 Regional Oximetry System Model
(Figure 4), the latest breakthrough in infrared spectroscopy (Near-Infrared Spectroscopy - NIRS),
designed and created by EQUANOX ™ for real-time monitoring of regional oximetry in patients at
risk of brain damage.

Figure 4 - Nonin Medical Inc. Model 7600 Regional Oximetry System, (15)
This equipment consists of four sensors that offer high accuracy regardless of skin type and
characteristics of the user, eliminating the effects of surface and isolating the measurements of the
cerebral cortex. It is easy to operate and offers Bluetooth ® connectivity in order to have further
access to data stored in memory. The model 7600 is portable, has a rugged design that makes it
practical for use in any environment. In this case the major problems could arise from the operation
at high altitudes and temperatures, and at long periods of time, but the technical specifications
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gave us a wide maneuver space: the equipment could be used up to 12,000 feet at temperatures
between -5 º C and +40 º C, with a battery life of up to 3 hrs (16).
Six flights were made in a glider PW6, by 5 pilots, and the duration and maximum altitude
are described in Table 2.
Table 2 - Glider flights with cerebral oximetry
Flight no.

Age of pilot

1
2
3
4
5
6

65
35
44
35
44
35

Flight hours of
the pilot
2,700
50
300
20
300
1,500

Flight duration
21 min 00 sec
48 min 04 sec
31 min 00 sec
46 min 12 sec
1 hr 04 min 24 sec
1 hr 05 min 32 sec

Max. altitude
(feet)
1,300
2,800
3,100
2,800
3,600
3,600

As results from all flights were very similar we will only address on the last one. This flight
was made on May 24, 2011, reached a maximum altitude of 3,600 feet and lasted approximately 1
hr and 5 min. We used two channels of the device of Nonin Medical Inc. (Model 7600), one probe
was placed one each side of the forehead above each frontal lobe (Figure 5).

Figure 5 - Cerebral oximetry of glider flight no. 6

4 Results and Discussion
The work of Fonseca in 2010 (1) showed a marked decline in SpO2 levels of glider pilots with the
gain in altitude. The author stressed that the levels of hypoxia that a pilot is subjected, although
not being critical, are not indifferent too. Moreover, according to the classification of Ribeiro (17)
the results obtained during the flight glider lead us to admit that the pilot could be theoretically
already in 2nd stage of hypoxia, referred to as the Compensatory, and characterized for Euphoria,
Sleepiness, Chronic Headaches and Fatigue. Because the symptoms of hypoxia vary from individual
to individual, it is also expected that the decline of intellectual abilities or the Time of Useful
Consciousness may vary from pilot to pilot.
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Data obtained by Fonseca (1), although very relevant to the empirical observation of the
phenomenon of hypoxia in non-pressurized cabin aircraft were obtained using a method that was
not ergonomic and confortable, making its use in future experiments impractical.
One the other hand, Nonin Medical Inc.’s equipment (Regional Oximetry System Model 7600)
that we used turned out to be the best alternative for achieving results, with great accuracy and
fewer operational problems. Moreover, with cerebral oximetry measuring, instead of peripheral
blood oximetry, a more timely and effective prevention of occurrences (accidents and incidents)
resulting from hypoxia on the performance of pilots is expected.
The practical results now obtained, and comparing to the method used by Fonseca (1),
show:
 Forehead probes are better for oximetry analysis;
 Cerebral and peripheral oximetry curves with altitude variation show a similar pattern
which indicates that the first one can completely substitute the second;
 Cerebral oximetry is a measurement of the oxygenation state of the core of the pilot.

5 Conclusions
Hypoxia is taken into account in the commercial and military aviation but it has not been given due
attention to the authorities responsible for general aviation, particularly in relation to gliders, light
and ultra light aircraft with not pressurized cabins. The problem is even more serious today as sport
aviation in a booming activity all over the world, and regulatory frameworks of different countries
are very heterogeneous in the approach to this problem.
Hypoxia can be caused by many factors and manifests itself in several ways. But in almost
all of them subtly and quietly putting at risk the performance of the pilot and, therefore flight
safety. There is much literature on this phenomenon but there are not many empirical studies that
corroborate this in real scenarios.
The work of Fonseca in 2010 (1) acted as our motivation. Although the phenomenon of
hypoxia in general aviation has been well identified, the method has not proved the most ergonomic
and practical. In this sense, we tried a more user-friendly equipment, which proved to be of great
potential for future developments in this field.
The validation of the results now obtained was in charge of a medical team of the Faculty of
Medicine, of the University of Beira Interior (Covilhã, Portugal). But along with other planned flights
already using this equipment from Nonin Medical Inc. an online survey on hypoxia in general aviation
is taking place (about symptoms, impact on the performance of pilots, and possible preventive
measures), adapted from another released in the U.S. and which formed the basis of the article of
Hackworth, Peterson and Williams titled Altitude Training Experiences and Perspectives, (18). The
aim of our survey is to collect information on conditions of hypoxia or decompression. It is expected
that the results will be obtained as a starting point for further work, including the definition of
training protocols for hypoxia situations.
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Resumo
Este artigo apresenta um resumo do estado da arte em redes ópticas com comutação de agregados de pacotes, e
pretende complementar o conjunto de textos em Português que existem sobre este tema. O artigo descreve o
conceito das redes ópticas de comutação de agregados de pacotes (Optical Burst Switching – OBS), define o que são
agregados de pacotes, descreve as principais arquitecturas das redes OBS.
Palavras chave: Redes de comutação óptica de agregados de pacotes, agregados de pacotes, arquitecturas de redes
ópticas.

Introdução

Este artigo destina-se a trazer à comunidade ciêntífica um texto de introdução ao estudo das
redes ópticas de agregados de pacotes (ditas Optical Burst Switching networks – OBS), em
lingual portuguesa. O texto apresenta um conjunto de conceitos base e fornece ligações para
outras leituras em lingual inglêsa, onde o leitor interessado pode encontrar estes temas
descritos com maior detalhe.
Esta introdução apresenta o artigo e o seu objectivo, e o resto deste artigo está organizado
como segue: a secção 1 apresenta o conceito das redes ópticas de comutação de agregados de
pacotes (OBS), a secção 2 apresenta algumas das principais arquitecturas das redes OBS, a
secção 3 apresenta o conceito de agregação de pacotes, e a secçaão 4 faz uma breve
conclusão.

1 - Redes ópticas de comutação de agregados de pacotes

O paradigma de redes de comutação óptica de agregados de pacotes (Optical Burst Switching
– OBS) foi inicialmente proposto por Yoo, Jeong e Qiao em 1997 [1-3]. A motivação para a
criação deste paradigma é descrita por Xiong, Vandenhoute e Cankaya em [4] seguindo um
raciocínio linear – a crescente necessidade de ligações com largura de banda elevada criada
pelas Redes da Próxima Geração (Next Generation Network no original em inglês, NGN de
forma abreviada), tais como a Internet do futuro, encontra solução na implementação nas
redes de transporte e de infraestrutura de tecnologias de multiplexagem de canais de dados
por divisão densa de comprimentos de onda (Dense Wavelength Division Multiplexing, ou
abreviadamente DWDM). É expectável que os actuais comutadores electrónicos colapsem a
um volume de tráfego tão elevado, apesar de os fabricantes estarem a envidar esforços no
sentido de construirem comutadores electrónicos IP de alta velocidade. Actualmente existem
comutadores electrónicos IP que gerem tráfego na ordem do Terabir por segundo, como por
exemplo o Cisco 12816 [5] que pode gerir um tráfego agregado de até 1280 Gb/s. No entanto
a tecnoloia DWDM pode transportar vários Terabits por segundo e este valor aumenta com a
capacidade de multiplexar mais canais de dados numa única fibra. Consequentemente, existe
um desnível entre a capacidade de transporte da linha óptica e a capacidade de comutação
do equipamento que constitui o nó de rede, resultando isto num engarrafamento de tráfego
no nó. A construção de comutadores electrónicos na fasquia do Terabit por segundo é muito
cara e não parece ser uma solução viável para as redes centrais, dada a falta de
escalabilidade deste tipo de soluções. Pelo contrário, os comutadores ópticos suportando IP
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sobre WDM (sendo WDM a abreviatura de Wavelength Division Multiplexing) evitam alguma
redundância que existe nas tecnologias de transporte, como por exemplo IP sobre ATM sobre
SONET/SDH. A proposta de transporte IP sobre WDM é apresentada brevemente neste
documento.
As redes ópticas com comutação de agregados de pacotes (Optical Burst Switched - OBS) são
perspectivadas como uma tecnologia promissora para a implementação de redes rápidas e
versáteis para transporte de dados usando as infraestruturas de redes ópticas.
Uma rede de computadores é “uma coleção de computadores autónomos, interconectados.
Dois computadores dizem-se interconectados se puderem realizar troca de dados entre si”
[6]. Estas redes podem ser classificadas de acordo com a sua abrangência geográfica, de
acordo com a natureza do seu meio de transmissão, ou seguindo outros critérios. Sobre a
cobertura geográfica, é normal dizer-se que as redes são de Área Alargada (Wide-Area
Netwoks, WAN), de Área Metropolitana (Metropolitan Area Networks, MAN), de Área Local
(Local Area Networks, LAN), de Área Pessoal (Personal Area Networks, PAN) e ainda, de Área
Corporal (Body Area Network, BAN) de acordo com a sua decrescente área de operação.
Seguindo uma classificação hierárquica, as redes dizem-se centrais (ou core networks em
inglês), redes metropolitanas ou redes de acesso (respectivamente, metropolitan networks e
access networks, em inglês), sendo que as redes centrais interligam um grupo de redes
metropolitanas, e uma rede metropolitana interliga um grupo de redes de acesso, as quais
por último interligam os vários utilizadores emrpesariais ou residenciais. De acordo com o
meio de transmissão, uma rede que use fibra óptica ara transmitir sinais de dados diz-se uma
rede óptica. Há um conjunto de razões para usar fibra óptica em vez de cobre ou do ar como
meio de transmissão [6]:
1. a fibra óptica tem uma taxa de erros muito baixa (Bit Error Rate ou BER);
2. a sua fabricação é barata, mas a sua instalação é cara, isto é, apesar da fibra óptica
ser mais fina e mais leve do que um seu equivalente em cobre, a sua instalação é
mais dispendiosa;
3. tem uma atenuação do sinal muito baixa, por isso os repetidores e os regeneradores
são usados menos frequentemente do que noutras tecnologias de transporte;
4. é imune à interferência electro-magnética, e,
5. é mais imune à captura furtiva de sinal do que a linha de cobre dado que, em
condições normais, a luz na fibra não transparece para o exterior.
Numa rede óptica, os pacotes ou agregados de pacotes de dados (genericamente ditos
pacotes de dados) viajam dentro da fibra na forma de fotões. Quando o sinal chega a um nó
intermédio, é convertido para um formato electrónico, interpretado, comutado e
encaminhado para o nó seguinte, ou então é mantido num formato óptico e encaminhado de
forma transparente para o nó seguinte. O transporte de dados ideal de dados, fazendo a
comutação e encaminhamento dos pacotes numa forma puramente óptica ainda não é
completamente viável porque não existem ainda circuitos lógicos puramente ópticos e não é
previsível quando esta tecnologia possa vir a estar disponível. A conversão dos pacotes de
dados para o forma electrónica não é desejável porque o processamento electrónico a alta
velocidade de pacotes é dispendioso e lento quando comparado com a transmissão óptica.

2 - Arquitectura de uma rede de comutação óptica de agregados de
pacotes
A arquitectura base de uma rede OBS baseia-se no pressuposto de que os dados das redes
tributárias são montados em agregados de pacotes e transportados do ponto de ingresso até
ao ponto de egresso na rede pela definição prévia de um circuito na rede, de modo a que o
agregado de pacotes possa encontrar o caminho configurado ao chegar a um nó intermédio,
sem necessidade de ser interpretado no domínio electrónico. Este circuito é definido para e
durante o menor intervalo de tempo possível, por forma a maximizar a utilização dos recursos
da rede; a configuração deste circuito pode incluir uma reserva por um período de tempo
explícito ou implícito (ver [7]). Se o caminho for definido por um período de tempo explícito,
então o nó de ingresso ou o nó de egresso enviam uma mensagem (um pacote de controlo ou
CP) cuja função é remover o estado de configuração dos recursos em cada um dos nós que foi
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percorrido pelo agregado de pacotes. Se o caminho for definido por um período de tempo
implícito, então cada nó computa o tempo (no caso de uma reserva estimada) ou assume o
tempo (no caso de uma reserva feita por um período de tempo pré-definido) após o qual o
canal estará de novo livre e disponível [8].
Outros pressupostos fundamentais de uma arquitectura OBS são os seguintes:
 Sinalização fora de banda: o canal de controlo ou de sinalização submete-se a
conversão óptico-electrónica em cada nó para permitir a interpretação electrónica
de cada pacote de controlo. Isto significa que para uma fibra comportando n canais
WDM, apenas n-1 canais estão disponíveis para os dados, sendo o enésimo canal
usado como canal de controlo, sendo que os pacotes de controlo são genericamente
responsáveis pelas mensagens de reserva de recursos mas também pelas mensagens
de gestão, de qualidade de serviço, etc..
 Transparência de dados: os dados são completamente transparentes para os nós da
rede – apenas os nós de ingresso e egresso precisam de conhecer os esquemas de
montagem e desmontagem dos agregados de pacotes, das taxas de transmissão dos
dados, do formato de modulação do sinal, etc. Uma rede de comutação de
agregados de pacotes age como se fosse um gestor de tempo para um canal de
dados em particular, mantendo os nós intermédios completamente ignorantes aos
detalhes da manipulação e interpretação dos dados que compõem o agregado de
pacotes. Esta abordagem comporta várias vantagens, uma vez que o OBS não precisa
de conhecer que tipo de dados transporta limitando-se a gerir intervalos de tempo
em que os seus recursos estão ocupados para este transporte.
 Os dados e o respectivo pacote de controlo estão separados por um intervalo de
tempo: como as mensagens do CP são interpretadas em cada nó, necessitando assim
de uma conversão optico-electrónica, o seu tempo médio de transmissão é superior
ao do agregado de pacotes correspondente. Como a configuração do caminho para o
agregado de pacotes tem que estar terminada antes do agregado chegar ao nó, é
necessário enviar o CP um espaço de tempo antes do envio do agregado. Este
tempo, denominado tempo de separação (offset time em inglês) ou TOffset, é
calculado em função do número de nós que o agregado de pacotes deve atravessar
entre o ingresso e o egresso na rede, do tempo de configuração da matriz de
comutação óptica de cada um dos nós, denominado tempo de configuração da
matriz óptica ou TOXC e do tempo que o CP precisa para entrar, ser interpretado e
sair de cada um dos motores de sinalização nos nós no caminho do agregado,
denominado tempo de configuração (setup time em inglês) ou TSetup.
 Os nós de fronteira são decisores: isto é, a “inteligência” da rede é uma
característica dos nós de fronteira uma vez que são eles os encarregados de tomar
as decisões importantes como as associadas às tarefas de montagem e desmontagem
dos agregados de pacotes e com a escolha dos caminhos dos agregados. Os nós
centrais são mantidos o mais simples possível.
 Funcionamento assíncrono: seguindo a simplicidade inerente ao paradigma OBS, os
nós não precisam de estar sincronizados.
Há algumas variações aplicáveis à arquitectura base de uma rede OBS, como por exemplo as
que:
 usam Fibre Delay Lines (FDL) como memórias temporárias, por exemplo [9, 10];
 implementam segmentação de agregados de pacotes, como por exemplo as descritas
em [10, 11];
 as que integram montagem e desmontagem de agregados de pacotes com memórias
temporárias electrónicas e adição e remoção de agregados de pacotes nos nós, como
por exemplo a descrita em [12].
As redes OBS usam a fibra óptica como meio de transporte e são perspectivadas como a
melhor alternativa às redes de comutação óptica de pacotes (Optical Packet Switching, OPS),
sendo esta última o transporte e encaminhamento de pacotes puramente num formato
óptico.
O paradigma OBS contorna o problema do processamento puramente óptico dos pacotes
porque implementa um esquema de reserva de recursos usando um pacote de controlo
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(Control Packet ou CP, também conhecido por Control Message, Burst Control Message, Burst
Control Packet, Burst Header Packet ou Burst Header Message) que viaja sob um formato
óptico entre os nós, mas é interpretado num formato electrónico em cada nó. Este CP viaja
pela rede antes do respectivo agregado de pacotes, por forma a configurar os nós de
comutação antes do agregado de pacotes chegar. O CP é transmitido num canal pré-definido
chamado canal de controlo. A cedência que o OBS faz relativamente ao OPS é o aumento no
tempo da transmissão de dados em OBS quando comparado com o tempo estimado para OPS
pela exequibilidade do OBS face à impossibilidade de implementação do OPS. Note-se que o
CP pode ser visto como o cabeçalho do agregado de pacotes e portanto o conjunto CP e
agregado pode ser interpretado como um “super-pacote”. O OBS é uma adaptação do ATM
Block Transfer (ABT) [13] um padrão para comutação de agregados de células ATM publicado
pela International Telecommunication Union – Telecommunication Standardization Sector
(ITU-T).
Arquitecturas ópticas mais simples como por exemplo a “The Lightnet Architecture” [14]
parecem ser ter potencial de implementação, sobretudo à luz de recentes avanços na
tecnologia WDM (Figura 1). Actualmente, os equipamentos WDM permitem transportar cerca
de 160 canais de dados numa fibra óptica. No entanto, em 2005 a Nippon Telegraph e
Telephone Corporation publicou a informação de ter testado 1000 canais de dados na fibra
óptica de 126 Km que liga os seus laboratórios de Kyoto Keihanna e Osaka Dojima [15]. A
disponibilidade de um elevado número de canais de dados, cada um com a capacidade teórica
de transmitir dados a velocidades que podem ir dos 2.5 Gb/s até aos 100 Gb/s, já disponíveis
em equipamentos comerciais ou pré-comerciais, permitem provisionar grandes volumes de
largura de banda para a rede central de infraestrutura. Ainda assim, tal como com qualquer
arquitectura de comutação de circuitos, a quantidade de largura de banda desperdiçada é
mais um argumento a favor da implementação do OBS e de outros paradigmas de comutação
mais avançados (como por exemplo, o OPS) e como tal, estes paradigmas mais eficientes
devem ser preferidos a outros menos eficientes.

Figura 1 – Exemplo de uma topologia de 3 nós em anel de acordo com a arquitectura Lightnet.

Um dos principais problemas do OBS é a perda de agregados de pacotes – este problema
verifica-se quando dois ou mais nós tentam reservar de forma concorrente um dado recurso
existente no caminho dos agregados de pacotes. Numa rede OBS um recurso de rede pode ser
um canal de dados, um conversor de comprimento de onda ou até os recursos de comutação
na matriz de comutação do nó. Se houver concorrência na tentativa de utilização de um
destes recursos e se não houver outros recursos que possam ser usados para aliviar esta
concorrência, um dos agregados de pacotes perder-se-á e diz-se que houve uma perda ou
bloqueio de um agregado de pacotes. A minimização da probabilidade de perda de agregados
de pacotes em OBS tem sido objecto de intensa pesquisa e existe um número significativo de
propostas de abordagem às redes com estratégias que resultam numa baixa probabilidade de
bloqueio.
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mostra um exemplo de uma topologia para uma rede OBS. O conjunto dos canais de
dados e o canal de controlo são mostrados separadamente, sendo que os canais de dados
também são chamados Canais Lamdba ou Canais-l, uma expressão que tem origem na

Figura 2

também podemos ver como um nó OBS consiste num motor de sinalização (dito
signalling engine ou SE) e numa matriz de comutação (dita switching matrix). As ligações
entre os nós são usualmente bidireccionais e portanto, para minimização da interferência
óptica, são entendidos como sendo duas fibras diferentes, cada uma transportando sinais de
dados num sentido único – uma transportando os dados de entrada para o nó e outra
transportando o dados de saída do nó. Cada ligação comporta pelo menos um canal de dados
e um canal de controlo e uma ligação pode agregar várias fibras. Habitualmente assume-se
que ligação e fibra são conceitos equivalentes.
Figura 2

Figura 2 – Representação esquemática de uma rede OBS.

Em OBS os nós dizem-se de fronteira ou de núcleo [16, 17] (edge e core, nos originais em
inglês) e cada um destes tipos de nós tem um papel diferente – os nós de núcleo são definidos
como sendo de arquitectura mais simples e limitam a sua actividade à comutação; por outro
lado os nós de fronteira desempenham outras tarefas, como por exemplo a criação dos
pacotes de controlo (CP) e todas as actividades associadas, as tarefas de montagem e
desmontagem dos agregados de pacotes e não fazem comutação dos agregados de pacotes.

Figura 2,

os nós de núcleo são mostrados dentro da nuvem OBS e têm interfaces de ligação aos
nós de fronteira e com outros nós de núcleo. Os nós de fronteira têm interface com nós de

são mostradas duas redes de tráfego tributário). Os nós de núcleo comutam os
agregados de pacotes de uma forma completamente transparente, implementado o que é
habitual denominar “comutação no domínio puramente óptico”.
Um nó de fronteira típico consiste num dispositivo que tem interface com um ou mais redes
clientes de tráfego tributário e com a nuvem OBS. O nó de fronteira faz a montagem e
desmontagem dos agregados de pacotes e também as tarefas que estão associadas à
comutação do agregado de pacotes dentro da rede OBS, como por exemplo, a determinação
do caminho do agregado de pacotes, por forma a criar o pacote de controlo [17]. Este pacote
de controlo e o agregado de pacotes são depois multiplexados na fibra de saída em direção ao
nó central, ou inversamente, o pacote de controlo e o agregado de pacotes são
Figura 2
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desmultiplexados da fibra de entrada, o agregado de pacotes é desmontado e os pacotes são
reencaminhados para as redes cliente.
A Figura 3 mostra um possível esquema funcional de um nó OBS de fronteira. Há duas
características principais neste esquema – não tem uma matriz de comutação óptica (porque
não realiza tarefas de comutação óptica) e tem dois módulos para a montagem e
desmontagem dos agregados de pacotes que fazem interface com as redes tributárias. À
semelhança do nó central OBS mostrado mais à frente, o nó cliente possui interfaces ópticos
Figura 2).

O tráfego de entrada da rede tributária é recebido pelos interfaces que ligam o nó a
estas redes e é montado em agregados de pacotes. Neste processo, o motor de sinalização (SE
do original Signalling Engine) cria o pacote de controlo e posteriormente envia ao módulo de
montagem do agregado de pacotes a ordem para transmitir o agregado de pacotes para a
matriz de comutação, onde será comutado para a porto de saída apropriado, na fibra
apropriada. Inversamente, quando o motor de sinalização recebe um pacote de controlo
anunciando a chegada de um agregado de pacotes, configura a matriz de comutação para
fazer a entrega desse agregado de pacotes, já num formato electrónico, para o módulo de
desmontagem no porto de saída e interface correspondentes.
Um típico nó de núcleo consiste num dispositivo que faz interface com várias fibras de
entrada e de saída. Os canais de dados e o canal de controlo são desmultiplexados à entrada
no nó e o sinal transportado no canal de controlo é convertido do formato óptico para o
formato electrónico e interpretado no SE. O SE está encarregue pela implementação dos
esquemas de reserva de recursos do nó, pela decisão de bloquear o agregado de pacotes e por
fim, pela configuração da matriz de comutação óptica [16]. Enquanto que é comum que o
motor de sinalização seja ilustrado separadamente da matriz de comutação, alguns autores
(por exemplo em [18]) preferem apresentar o motor de sinalização como parte integrante da
matriz de comutação. Nesta tese optou-se por ilustrar o motor de sinalização de forma
separada da matriz de comutação óptica, apesar de ambos pertencerem ao dispositivo
habitualmente denominado OXC (para Optical Cross Connect), também denominado de uma
forma mais ampla como nó OBS.

Figura 3 – Uma representação esquemática de um nó OBS de fronteira.

mostra um possivel esquema para um nó de núcleo OBS. Há outras arquitecturas, como
por exemplo a “Labeled Optical Burst Switching for IP-over-WDM integration” apresentada por
Qiao e Staley em [12] ou a “Architecture for Optical Burst Switched Networks: Common
Control Channel OBS – C3-OBS ” proposta pelo autor, Freire, Monteiro e Santos em [19]. Entre
Figura 4
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as empresas que fabricam nós OXC estão a MEMX, a Alcatel, a Ciena e a Matisse Networks [2023], enquanto que outras como a Texas Instruments fabricam componentes para os OXCs.
Existem algumas redes experimentais OBS. Recentemente, Kim, Cho et al. [25] apresentaram
resultados para uma rede OBS com três aneis com canais de dados a 2.5 Gb/s. Os autores
dizem que a demonstração desta rede atingiu os objectivos que se propunham demonstrar,
permitindo a operação da rede de uma maneira flexivel, quer em modo de comutação de
circuitos quer em mode de comutação de pacotes. Também recentemente Sun, Hashigushi et
al. [26] publicaram resultados da criação de uma rede experimental para uma topologia OBS
com três nós de fronteira e um nó de núcleo. Os autores usaram esta rede para transmitir
simultaneamente dois fluxos de vídeo para três clientes. Os nós de fronteira usavam dois
canais WDM e o nó de núcleo usava quatro canais WDM a 1.25 Gb/s. A largura de banda do
canal de controlo era de 100 Mb/s. Os autores usaram o protocolo JET porque consideraram
que permitia melhor eficiencia na utilização da largura de banda. De acordo com estes
autores, este foi a primeira implementação e demonstração de uma rede experimental com
funções específicas do paradigma OBS.

Figura 4 – Uma representação esquemática de um nó OBS de fronteira.

3 - Comutação de Agregados de Pacotes

O processo de agregação de pacotes de dados foi proposto quase simultaneamente por
Haselton [27] (Setembro de 1983) e por Amstutz [28] (Novembro de 1983) como uma forma de
beneficiar do efeito da multiplexagem estatística, ou como foi inicialmente descrito
“melhorar as eficiências de um canal na comutação de circuitos” [27]. A abordagem de
Haselton à comutação de agregados é muito esclarecedora “(...) a comutação de agregados
utiliza elementos elementos das técnicas de comutação de pacotes e de comutação de
circuitos. Ambas usam técnicas de identificação dos dados pela análise do seu cabeçalho. No
entanto, as disciplinas de comutação de pacotes usam um comprimento fixo para o pacote
enquanto que a comutação de agregados de pacotes usa um comprimento ilimitado para a
mensagem. Ambas tecnologias de comutação de agregados e de circuitos fazem a reserva de
um canal. No entanto a comutação de circuitos reserva um canal de forma ineficiente
durante a realização de uma chamada. A comutação de agregados de pacotes faz a reserva do
circuito apenas durante o intervalo de tempo de duração da voz ou do agregado de dados,
reservando e libertando o circuito muitas vezes durante o tempo de duração da chamada,
reduzindo assim a redundância no transporte de cabeçalhos idênticos na comutação de
pacotes e melhorando dramaticamente as eficiencias de um canal na comutação de circuitos
(...)” (in [27]). No trabalho de Amstutz o agregado de pacotes incluí um cabeçalho de 4 bytes,
já que o agregados se destinavam a viajar na rede num esquema de multiplexagem por
divisão de tempo (Time Division Multiplexing ou TDM), em oposição à transmissão de pacotes
de dados que era feita usando toda a largura de banda disponível na ligação. Este única
diferença era responsável pela melhoria do desempenho da rede, em particular pelo aumento
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da eficiência resultante da redução do número de cabeçalhos transmitidos para tráfego de
voz [28].
O conceito de comutação de agregados de pacotes foi mais tarde reintroduzido nas redes
ópticas contribuindo para a definição do paradigma de rede óptica por comutação de
agergados de pacotes, no sentido de que o cabeçalho do agregado de pacotes é agora o
pacote de controlo, transmitido na rede num canal dedicado. Assim no OBS o agregado de
pacotes não precisa de um cabeçalho uma vez que o agregado de pacotes não será
interpretado em nenhum dos nós da rede, a não ser aquando da sua montagem e
desmontagem. Numa perspectiva mais abrangente, os agregados de pacotes são formandos
quando um conjunto de pacotes de dados, independentemente do seu formato, é composto
de maneira a fazer um único conjunto de bytes, com ou sem encapsulação final desse
conjunto. Mais ainda, esta agregação de dados apenas requer que a função de desmontagem
seja viável, isto é, que seja possível retirar pacote a pacote (ou trama a trama ou o que for
que compõe o agregado). Na redes de comutação de agregados de pacotes, estes são a menor
unidade comutável.
A máquina IP-PAC, descrita em [7], apresenta uma proposta para a função de agregação e
prevê a encapsulação deste agregado num envelope IPv6 ou IPvFuture1 quando a máquina de
destino for outra máquina IP-PAC. A vantagem da encapsulação adicional é que desta forma o
agregado de pacotes pode ser comutado e reendereçado dentro da rede já que se torna um
pacote bem formado, permitindo por exemplo a implementação de OBS com encaminhamento
Next Available Neighbour [7] ou encaminhamento entre diferentes domínios OBS tal como é
descrito [7]. A desvantagem é que o comprimento do agregado de pacotes é aumentado do
tamanho do cabeçalho do pacote IP (para IPv6 seriam pelo menos mais 40 bytes).
As questões relacionadas com a comutação de agregados de pacotes têm sido abordadas por
diversos autores, como por exemplo as decorrentes da limitação do tamanho do agregado de
pacotes [29, 30], a relação entre o tamanho do agregado e os rácios de perda da rede [31,
32], o formato do tráfego de agregados de pacotes dentro da rede OBS [33], e a análise da
eficiência dos algoritmos de agregação de pacotes de dados [34-36], entre outros. A principal
motivação para esta investigação parece ser a de que quanto melhor compreendido for o
tráfego dentro da rede, mais eficientemente serão resolvidas as questões relacionadas com a
gestão e o planeamento da rede e portanto mais eficiente se tornará a rede.

4 - Conclusão

Neste texto pretendeu-se apresentar de uma forma forçosamente sumária o estado da arte
dos elementos de redes OBS, em particular, da sua arquitectura base e dos protocolos
comummente reconhecidos como sendo os principais nesta tecnologia.
A comunidade científica tem sido prolixa na investigação sobre as redes OBS desde há vários
anos a esta parte, sem que no entanto se tenha ainda assistido por parte da indústria de um
interesse com igual vigor. Possivelmente este lapso não é completamente alheio às tensões
financeiras que têm assolado a indústria nesta última meia década.
Este artigo constitui um contributo adicional para a iniciação ao estudo desta area.
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Abstract

In the paper, thermomechanical model of water vapor transmission through woven and
knitted textile fabrics subject to testing of their water vapour permeability by gravimetric
methods is presented, with the objective to determine factors, which may cause the
measurement imperfection. It was confirmed, that the changing space between the
water level in the testing cup and a sample, unsteady velocity of the air flow along the
sample and namely varying parameters of the temperature and humidity of the air on
both sides of the sample can substantially affect the measurement precision. The
analysis should enable the comparison of the vapour permeability data determined by
gravimetric method and the so called water vapor resistance Ret determined by means
of the Skin model testers. The principle of the Skin model tester is explained in the
second part of the paper.
From the conclusions, follows that simple conversion between the data
obtained from gravimetric methods and by means of the Skin model testers (according
the ISO 11092) is not possible, without knowledge of certain parameters of the
gravimetric testing device.
Key words: Textil structure; physiological comfort; mass transfer;permeability.

Introduction
In last decades, increased attention is paid to comfort properties of textiles and
garments. The most important parameters characterizing thermophysiological comfort
of sport and protective garments are thermal resistance and water vapour permeability
[1].
Due to high competitive market, the garment manufacturers are forced to
produce clothing with optimum thermal resistance and simultaneously highest water
vapour permeability (WVP). To achieve the best thermophysiological comfort of
clothing, thermal resistance and water vapour permeability of garments must be
systematically tested. Quality protective and outdoor jackets should carry labels
indicating their WVP. That is why testing methods should ensure good precision and
the testing should be relatively quick and economical.
Water vapour permeability is the second most important parameter of clothing
comfort, besides the clothing thermal resistance [2 - 5]. Historically, the first testing
methods worked on the gravimetric principle, and the required water vapour
permeability was expressed in g/m2 of evaporated water during 24 hours.
Unfortunately, this characteristic generally do not involve the information about the
used driving force (diference of partical presure levels on both sides of the tested
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fabric), unless the number of the used standard is mentioned along with the WVP level.
Moreover, this way of testing indicates just amount or the water vapor passing through
the fabric, but do not characterize the very important cooling effect resulting from the
sweat evaporation.
Modern measuring methods, based on the use of the so-called Skin models,
already simulate the real thermal comfort conditions felt by the garment wearer during
the use of the tested fabric. Moreover, the determined level of water vapour
permeability expressed in water vapor resistance Ret [Pa.m2/W] already present very
unambiguous characterisation of the measured WVP. Unfortunately, most of the
garment and fabric manufacturers still use gravimetric methods for testing WVP of their
products, because the instruments for gravimetric methods are cheaper.
That is why still exist many uncertainties when puchasing a semipermeable
fabric from unknown manufacturer, who accompanies the delivered goods with an
uncomplete certifiicate. The certificate gives the WVP value in g/m2/24 hod, but does
not define the testing conditions. Thus, the real WVP level of the purchased fabric can
vary in large range.
In this paper, thermomechanical analysis of some gravimetric methods is
outlined, with the objective to determine selected factors, which may cause the
measurement imperfection. Last chapter of this study comprises description and main
characteristic of testing method based on Skin model.
2. Thermal model of gravimetric method called “direct cup”
During the testing of water vapour permeability of fabrics by direct cup
gravimetric method, vapour passes through the air gap above the water level in the
cup, then it passes through the tested fabric, and finally it must overcome the
convection boundary layer above the tested fabric, as displayed on the Fig. 1:

Evaporative heat flow q

Evaporation resistance Rbl
of the boundary layer

Evaporation resistance Rfab
of the fabric

Evaporation resistance Rgap
of the air gap between the
fabric and water level

Water level in the measuring cup
Fig. 1 Structure of the total evaporation resistance between the tested fabric and the outside air
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING UBI2011 - 28-30 Nov 2011 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

The evaporation resistance R [Pa.s.m2/kg] of the relatively narrow air layer (Rgap)
without contribution of free convection (see in [10],) can be described as
Rgap=

h
Dp

[Pa.m2/W]

(1)

The evaporation resistance of the boundary layer (Rbl) yields the next equation:
Rbl =

1


[Pa.s.m2/kg]

(2)

The mass transfer coefficient β is proportional to the square root of the air velocity v:
β= C v1/2

(3)

Total evaporation resistance is then given by the sum
Rtot = Rgap + Rfab + Rbl

(4)

The evaporation resistance of the air gap reduces substantially the water vapour flow,
moreover, the air gap thickness increases with the time of measurement.
2.1. Theory of moisture transfer in the „direct cup“ water vapour permeability
tester
The transferred mass per unit of the time throught the area A yields the relationship
m* = A ( psat, – pair) / Rtot

[kg/m2s]

(5)

The transferred mass per the time τ than follows from the equation
mτ = A (psat, – pair) τ / Rtot

(6)

Now, let us introduce the water vapour permeability WVP [kg/m2/24 h] according to
various standards
WVP = Δ m / ( A τ) = 86 400 mτ

(7)

WVP = 86 400 (psat, – pair) / Rtot

(8)

WVP = 86 400 (psat, – pair) / (Rgap + Rfab + Rbl)

(9)

WVP = 86 400 [psat (t) – pair(t) ] / (

h
Dp

+ Rfab +

1


)

(10)

In this equation, the mass transfer coefficient β is proportional to the square root of
the air velocity v – see the Eq. 3. Fortunately, the diffusion coefficient Dp of water
vapour passing through air is just a weak function of the air temperature t, as follows:
at

200C L = 2454 kJ/ kg
210C L = 2451 kJ/kg

220C L = 2449 kJ/ kg
280C L = 2453 kJ / kg

350C L = 2418 kJ/ kg
400C L = 2407 kJ/ kg
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Thus, change of the testing temperature would not affect much the diffusion coefficient
Dp.
On the other hand, the level of partial pressure of the water vapour p is a very steep
function of the air temperature t.
at

200C psat = 2337 Pa
210C psat = 2486 Pa

220C psat = 2642 Pa
280C psat = 3778 Pa

350C psat = 5622 Pa
400C psat = 7375 Pa

If the outside air is kept at humidity 50%, then increase of the testing temperature of
the system from 20°C to 35°C would increase the difference of partial pressures of
water vapour (driving force) 2,4 times. Thus, the fabrics exhibiting the WVP 5000
g/m2/24 h would reach the WVP 12000 g/m2/24 h. Thus, the incorrect measurement
procedure could cause problems for the garment manufacturers and clients as well.
3. Practical observations concerning the precision of the WVP measurement
From our measurements follows, that for the PES woven fabric of 180 g/m2 with
the thickness h = 0,4 mm the evaporation resistance of the boundary layer Rbl is
approx. the same as the evaporation resistance Rfab of the proper fabric.

surface porosity ε

ξ

Fig. 2 Thermal model of a porous fabric
If the air gap thickness h between the fabric and the water level is the same as the
fabric thickness, then (roughly), the evaporation resistance of this gap is (ξ / μ) times
lower then the eveporation resistance of the fabric. The symbol ξ means the average
tortuosity of the transversal pores and μ here is the mean planar porosity of the fabric,
as shown in the Fig. 2
For a certain structure, this ratio can reach the value e.g. 25. Therefore, for thin
gaps, the effect of the mentioned air gap is negligible.
The very negative effect on the measurement presision exhibits the influence of
the air gap thickness between the water level and the fabric. With the increasing time of
measurement, the air gap thickness increases as well, which brings strong non-linearity
in the measure-ment. The very permeable fabrics, which cause the bigger level of the
air gap, became less permeable then they are in the reality.
However, during practical water vapour permeability tests, at the end of test,
thickness of this air gap h may reach 10 mm, which is 25 times more then before.
Thus, at the end of measurement, the evaporation resistance Rgap of the air gap can
reach same value as the evaporation resistance Rfab of the fabric. Thus, at the
beginning of this gravimetric measurement, the total evaporation resistance Rtot of the
system presented double level of evaporation resistance of the tested fabric. At the end
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of the same measurement, the total evaporation resistance Rtot might be 3 times higher
then evaporation resistance Rfab of the tested fabric.
This consideration serves as a proof that the direct cup gravimetric method may
suffer from large imperfection. That is why in some countries this method was
abandoned. This problem is avoided at the inverted cup method, with water inside the
cup. However, other above mentioned negative efects of air temperature and velocity
are still present here.
4. Inverted cup methods with enhanced presision
The original inverted cup method with convection moisture transfer along the
free surface of the tested fabric employs the semipermeable membrane at the bottom
of the inverted cup, which keeps the water inside the cup. Thus, the water level is
constant and the air gap evaporation resistance has been replaced by the low
evaporation resistance of the PTFE semipermeable foil, constantness of which is
expected. Another uncertainty presents the velocity of air v, which passes along the
fabric surface. As indicated above, the evaporation resistance of the boundary layer Rbl
decreases with the square root the air velocity. Unfortunately, the related testing
standart do not care too much about the air velocity devations.
The novel inverted cup method is based on the placement of the tested sample
between two PTFE semipermeable membranes [6]. Outer surface is plunged into liquid
water and the inner surface is exposed to the water vapour absorbtion force of the dry
chemical called potassium acetate, sealed with the sample in the inverted cup. The
advantage of this method is the zero dependence of the measurement results on the
velocity of the outside air. However, this method still exhibits one weak point, which will
be analysed in our next research.
5. Testing of water vapour permeability by means of a Skin Model
As an example of a Skin model can serve the PERMETEST instrument shown
in the Fig. 3. This device commercialized by the Czech company SENSORA enables
the non-destructive determination of both thermal and water vapour resistances of dry
and wet fabrics within 3 -5 minutes. Measuring head of this small device simulates
human skin: it is kept at skin temperature, it can sweat and it feels the cooling effect
given by sweat evaporation. To enable the simulation of dry sweating, the porous
surface of this instrument is covered by a semi-permeable foil to avoid the liquid water
transport from the measuring system into the sample. Cooling flow caused by water
evaporation from the thin porous layer is recorded by a special sensing system and
evaluated by the computer. Given by a new concept of double calibration, very good
measurement repeatability was achieved, with CV often under 3%. Moreover, this
instrument, which can be used in non-climatized space also, provides all kinds of
measurements very similar to the ISO Standard 11092. The results are treated
statistically, displayed and recorded [4]. According to the ISO 11092 Standard, the
2
measured water vapour resistance Ret is expressed in [m Pa/W], given by the
relationship
Ret = (pwsat - pwo) ( /qo - 1/qs)

(11)

Here, qs and qo mean heat loses of moist measuring head in the free state and
covered by a sample. The values of water vapour partial pressures pw sat and pwo in
Pascals represent the water vapour saturate partial pressure valid for the temperature
of the air in the measuring laboratory to (20-28oC), and the partial water vapour
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pressure in the outside air. Detailed analysis of the Skin model based testing was
presented in [7].
Contrary to gravimetric method (except the one according to the ISO 15496),
the fabric water vapour resistance values determined by Skin models are perfectly
defined. If the testing is carried out at conditions differing from these required by the
ISO 11092, then the computer programme respecting the temperature dependence of
water vapor partial pressure and the principle of double calibration would compensate
the possible reduction of the measurement precision. When cotton and viscose fabrics
are tested, then the use of cotton calibration fabric is recommended (instead of the
polypropylene one), to compensate the effects of swelling. However, these effects are
not strong.

Fig.3 The PERMETEST Fast Skin Model

6. Summary
From the presented thermomechanical analysis, follows that the measurement
precision when testing water vapour permeability of fabrics by the direct cup
gravimetric method is quite low, whereas the measurement precision of the inverted
cup method is higher. However, in both cases the unsteady velocity of the air flow
along the sample and namely varying parameters of the temperature and humidity of
the air on both sides of the sample affect negatively the measurement precision. These
effects do not reduce the measurement precision when the measurement follows the
ISO 15496.
The only measuring method which simulates the perception of cooling of human
skin by sweat evaporation is based on the Skin model principle explained in the paper.
The analysis also proved, that simple conversion between the data obtained
from gravimetric methods and the evaporation resistance Ret determined by means of a
Skin model is not possible without knowledge of certain parameters of the gravimetric
testers.
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Abstract

In last decades, increased attention is paid to comfort properties of textiles and garments. The
most important parameters characterizing thermophysiological comfort of sport and protective
garments are thermal resistance and water vapour permeability. Contrary to common textiles,
protective and functional garments and some technical textiles like sport dresses are also used in
wet state, which affects their comfort properties.
However, common measuring instruments mostly do not enable reliable measurement of wet
fabrics, due to long time of measurement, during which the fabrics get dry. In this paper two
fast measuring PC evaluated commercial instruments Alambeta and Permetest are described,
which provide reliable non-destructive measurement of thermophysiological properties of
fabrics in dry and wet state. By means of these instruments, dry thermal resistance, dry water
vapour permeability and thermal absorbtivity in dry and wet state of 6 various PES football
dresses were experimentally determined and results were discussed.
Key Words:

thermal resistance, water vapour permeability, wet football dresse.

1. Introduction

Clothing should keep humans in the state of psychological, sensorial and thermophysiological
comfort, i.e. state of well-being when the person is able to work for long time [1]. Contrary to
common textiles, protective and functional garments are, due to sweat sorption or because of
rainy climate also used in wet state, which affects their comfort properties. Football dresses
investigated in this paper belong to protective garments, which, due to high physical activity,
are often worn in wet state, as a consequence of the absorbed sweat.
The objective of this paper is the determination of thermal comfort properties of these dresses
under real conditions of their use, it means in wet state. However, common measuring
instruments mostly do not enable reliable measurement of wet fabrics, due to long time of
measurement, during which the fabrics get dry. That is why the number of papers describing
thermal comfort parameters of fabrics in wet state is quite low [2], [3].
In this paper two fast measuring PC evaluated commercial instruments Alambeta and Permetest
are described, which provide reliable non-destructive measurement of thermophysiological
properties of fabrics in dry and wet state [4], [5]. By means of these instruments, dry thermal
resistance, dry water vapour permeability and thermal absorbtivity in dry and wet state of 6
various PES football dresses were experimentally determined and results were discussed.
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2. Measured properties and instruments
2.1. THERMAL PROPERTIES OF TEXTILES

Thermal properties of textiles such as thermal resistance, thermal conductivity and thermal
absorbtivity are influenced by fabric properties such as structure, density, humidity, material
and properties of fibres, type of weave, surface treatment, filling and compressibility, air
permeability, surrounding temperature and other factors [6].
Thermal conductivity coefficient λ of polymers is quite low, ranging from 0,2 to 0,4
W/m.K, and that of textile structures generally reaches levels from 0,033 to 0,01
W/m.K. Thermal conductivity of steady air by 20°C is 0,026 W/m.K while thermal
conductivity of water is 0,6 W/m.K, which is 25times more. That is why the water
presence in textile materials is undesirable.
Thermal absorbtivity b of fabrics was introduced by Hes [5] to characterise thermal feeling (heat
flow level) during short contact of human skin with the fabric surface. For time of thermal
contact τ between the human skin and the fabric shorter then several seconds, the measured
fabric can be simplified into semi-infinite homogenous mass with thermal capacity ρc [J/m3]
and initial temperature t2. Unsteady temperature field between the human skin (with temperature
t1) and fabric with respect to of boundary conditions offers a relationship, which enables to
determine the heat flow q [W/m2] course passing through the fabric:
q = b (t1 – t2) / (πτ)1/2,

b = (λρc)1/2 [Ws1/2/m2K]

(1)

where ρc [J/m3] is thermal capacity of the fabric and the term b presents thermal absorbtivity of
fabrics. The higher is thermal absorbtivity of the fabric, the cooler is its feeling. In the textile
praxis this parameter ranges from 20 Ws1/2/m2K for fine nonwoven webs to 600 Ws1/2/m2K for
heavy wet fabrics.
Thermal resistance R depends on fabric thickness h and thermal conductivity λ:
R = h/λ [m2K/W]

(2)

2.2. Principle of ALAMBETA tester of thermal properties of fabrics
This apparatus used in this study enables the measurement of thermal conductivity, thermal
absorbtivity, thermal resistance and sample thickness. Its principle depends in mathematical
processing of time course of heat flow passing through the tested fabric due to different
temperatures of bottom measuring plate (22°C) and measuring head (32°C). When the specimen
is inserted, the measuring head drops down, touches the fabrics and the measurement starts,
lasting several minutes only. Thus, reliable measurements on wet fabrics are possible, since the
sample moisture during the measurement keeps almost constant [7].
2.3. Water vapour permeability measuring instrument
The mentioned PERMETEST instrument enables the determination of relative WVP [%] and
evaporation resistance Ret [m2Pa/W] of dry and wet fabrics within 3 -5 minutes.
Measuring head of this small Skin Model is covered by a resistant semi-permeable foil, which
avoids the liquid water transport from the measuring system into the sample. presents the model
of real human skin. Cooling heat flow caused by water evaporation from the thin porous layer is
quickly recorded by a computer evaluated sensing system [8].
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Fig. 1 The PERMETEST- non destructive fast tester of water vapour permeability of fabrics
The instrument provides all kinds of measurements similar to the ISO Standard 11092, and the
results are evaluated by identical procedure as required in this standard. The correlation
coefficient of measurements related to the ISO Standard SKIN MODEL exceeds 0.9. The
results are treated statistically, displayed and recorded for next use
Besides the water vapour resistance, also the relative water vapour permeability of the textile
sample pwv can be determined by the instrument. This practical parameter is given by the
relation [8]:
pwv %

(3)

= 100 qs / qo

Here, qs and qo are heat loses of moist measuring head in free state and covered by a sample.
3. Football dresses history and composition
Since 1908 football belongs to an official olympic sport, and today is considered the most
popular sport at all, due to its good financial accessibility. There are 207 football associations in
the World under the umbrella of FIFA. Football empire is the empire of peace, even in the
period of wars and political disharmony.
Football dresses serve to distinguish the rival teams and emphasises the team images. Today,
with so many football teams, it is not easy do design an original dress, especially when the dress
structure is clearly defined and compulsory.
Originally were all dresses made of cotton – see the national dress Uruguay of José Leandro
Andrede from the twenties of 20. century. Cotton has been used till onset of synthetic materials
at seventies of the last centuries [9].

Fig. 2 Dress of L. Andrade during the match with Buenos Aires,
1910
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Fig. 3 Permitted modern dresses should involve long sleeves
The primary positive property of cotton – pleasant handle, did not compensate the exceeding
sweat sorption, which caused permanent cooling effect with long time of drying (see the Fig. 2)
and resulted in high mass of the dress and increase of the dress dimensions.

Fig. 4 Time of drying of various textile materials against relative moisture loss
At the beginning, polyamide (PAD) was used, but later was replaced by polyester (PES), due to
its hydrophobicity, UV resistance, abrasion resistance, high tenacity, excellent coloration etc.
However, first PES coarse fibres were quite unpleasant in hand, causing skin irritation due to
high bending rigidity (10 times higher then for same fineness cotton fibres). Sportsmen
complained on allergy and had to use fine underwear. Today, the prevailing PES microfibers
knits exhibit good softness, no underwear is necessary. Modern dresses consist of different
parts, where each satisfies specific function, according to its location on the body.
In Czech Republics, there are 4 manufacturers of football dresses: Alea Sportswear, (Písek),
Jadberg (Napajedla), LoMa sport (Broumov), Panartex (Prague).
In the paper, next dresses of different design and composition were studied, where the
Manchester United dress was measured at 3 different parts:
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Manchester United chest
Czech National dress
Manchester United armpit
Manchester United belly

Munique dress 1860 of 1988
Red dress
Sport Club Kladno, Czech Republic
Blue dress

4. Testing procedure and experimental results
The dresses were measured 4 times in dry state and thermal absorbtivity was measured at the
next to skin surface in wet state also. The wet measurement simulated the so called sweating
impulse. The proper measurement was carried out after 1 minute delay, to get rid of the effect
of moistening heat. After 1 minute also the wet spot diameter was determined.
This method depends in injection of 0,3 ml water with with 1% of surfactant in the middle of
the tested sample, and waiting 1 minute. During this time, the liquid simulating the sweat
spreads from the sample centre and the heat of moistening dissipates sufficiently. At cotton
sheets, after the period of time τ = 60 s, the wet spot mostly occupies the area A of approx. 2
cm2 (with diameter 1,4 – 1,5 cm). Then the measurement proces starts. Due to special design of
the mentioned testing instrument, the sensing part of the tester is always in contact with wet part
of the sample.
When a fabric absorbs water, the heat of moistening Qm is generated. This heat is bigger for dry
fabrics and lower for humid fabrics, and for the average degree of moisture it can reach the
level 500 J/kg of the absorbed water.
In our case, it will be
Qm= 0,0005 kg . 500 J/kg = 0,25 J.

(3)

During the wetting, the fabrics is purposely placed on a ceramic plate with thermal absorbtivity
b = 3000 [Ws1/2/m2K] (see in the chapter 2.1.). The mostening heat is generated continuously,
as continuously increases the diameter of the wet spot. For simplicity, let us consider the
increase of the mostening heat as a linear function of the time. Then, the moistening heat flow q
[W/m2], related to the 1 m2 area, can be calculated as
q A = Qm / τ

(4)

The generated heat is then conducted away form the upper free surface by the natural
convection, a low efficiency heat transfer mechanism, which can be neglected. Much more
efficient will be the heat transfer by conduction from the bottom part of the sample into the
ceramic plate, where the sample has been always placed. In our case, the plate can be
considered a semi- infinite body, where the transient heat conduction describes the Eq. 1
described inChapter 2.1. It can be written:
Qm/(Aτ) = b Δt /(

)1/2

(5)

When introducing all the parameters in this equation, we receive the temperature increase Δt =
0,173°C. As the ALAMBETA instrument employs the temperature difference 10°C, the
warming – up the tested sample after 60 seconds by the wetting heat results in the temperature
increase, which presents just 1,73% of the total temperature gradient. Despite the very
approximate procedure used for the determination of the temperature increase, it has been
confirmed, that the wetting heat cannot cause serious measurement error during the described
simulation of the sweating impulse.
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4.1. Thermal properties
The highest levels of thermal conductivity were found at the two oldest dresses made of cotton.
Other modern PES dresses exhibit much better, lower.

Fig. 5 Thermal conductivity of dresses

Fig. 6 Thermal resistance of dresses
The oldest cotton dresses with highest thickness exhibits highest thermal resistance, but
with the disadvantage of high square mass. High thermal insulation is here also the
disadvantage. The lowest thermal insulation exhibits the Manchester United dress.
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MUC

CZN

MUA

MUB

MUN

RED

SCK

BLU

Fig. 7: Thermal absorbtivity values b [Ws1/2/m2K] in dry state (blue) and wet state (red)

MUC: Manchester United chest
CZN: Czech National training dress
MUA: Manchester United armpit
2006
MUB: Manchester United belly

MUN: Munique dress 1860 of 1999
RED: Red dress of 1988
SCK: Sport Club Kladno, Czech Republic of
BLU: Blue dress of 1970

The MU PES dress exhibited at some body parts (chest, armpit) the required coolest feeling,
provided that after the cooling period the fabric gets dry rapidly and protects the body against
post treatment chill. Unfortunately, the cooling effect on the back has not been measured.
Thanks to the rib structure, the warmest feeling showed the cotton dresses, despite the reduced
distribution of moisture along the fabric plane. However, cotton fabrics turn dry after quite a
long time, which is one of their most serious disadvantages.
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Fig. 8: The diameter of wet spot on the fabric surface after 1 minute
It was found, that when testing the CZN dress, the drop passes through the fabric, thus
enabling the prohibited sweat deposition on the skin. The MUN dress absorbed the drop just
after a pressure. The modern SCK Kladno dress absorbs the drop very fast. The old cotton
dresses as expected absorbed the drop fast, but the wetted area was also large, which is probably
the consequence of the sophisticated rib structure. The Manchester United dress absorbed the
sweat quite well. Fast drying is expected here.
4.2. Relative water vapour permeability

Relative water vapour permeability [%]

70

Manchester U. (chest)

72,58

Manchester U. (armpit)

72

Manchester U. (belly)

70,83

SK Kladno

60

65,45

Czech Rep.

65,15

Munique 1860

63,6

50

57,36
53,03

Blue dress of 1970
Red dress of 1988

40
Fig. 9 Relative water vapour permeability (RWVP) of the studied dresses, measured at standard
conditions
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING UBI2011 - 28-30 Nov 2011 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

The best levels of RWVP exhibits the Manchester United dress, thus enabling the most efficient
cooling of the sportsman during high physical activity. Old cotton dresses with low RWVP
caused sometimes the body overheating.
5. Conclusions
This study presents the first part of the systematic experimental research of comfort
properties of football dresses, focused on determination of their dry thermal properties and
thermal absorbtivity after single sweating impulse. From the presented results follows, that
thermal comfort properties of the dresses both in dry state (thermal resistance) and wet state
(thermal absorbtivity) vary substantially according to the dress composition and structure
(design). Also water vapour permeability of the studied dresses depends strongly on their
composition.
In the next step, also the effect of moisture on thermal insulation properties and water
vapour permeability will be systematically investigated [10].
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Resumo
Doenças transmissíveis por insectos acometem milhões de pessoas em todo o mundo. Calcula-se que ocorram
anualmente 300 a 500 milhões de infecções palúdicas, sendo mais de 75% das vítimas crianças africanas com idade
inferior a 5 anos.
Perante estes números impressionantes, sentiu-se necessidade de proteger os que mais sofrem com esta terrível e
mortífera doença, as crianças, através de um contributo na optimização da sua qualidade de vida.
O presente trabalho funde-se no Design e Concepção de vestuário funcional para bebés, com propriedades de
repelência ao Insecto da Malária, nomeadamente um babygrow com características que o inserem no domínio dos
produtos têxteis funcionais, que repelem e matam não só o insecto da malária, como também outros insectos
propagadores de outras doenças. O babygrow em questão foi realizado numa estrutura de malha Jersey, em Bambu,
devido às propriedades ecológicas e anti-bacterianas. No seu acabamento foi utilizado o princípio activo IR3535 em
nanopartículas.

Palavras-chave: Design; babygrow; funcionalidade; nanomateriais; repelentes; IR3535; protecção; malária

Introdução
Doenças transmissíveis por insectos atingem milhões de pessoas em todo o mundo, causando a
morte de cerca de 700 milhões de habitantes por ano, especialmente em países tropicais e
subtropicais, recaindo em maior carga sobre os mais desfavorecidos (WHO: 2009: 1).

A malária, também conhecida como paludismo, febre palustre, impaludismo, maleita ou
sezão é uma doença parasitária causada por protozoários 1 do género Plasmodium, transmitida
por mosquitos fêmea do género Anopheles (Neves et al,2005).

Considerada pelo Centre for Malária & Tropical Diseases (CMDT), como uma pandemia devido
à sua distribuição mundial e ao aumento do número de casos em todo o globo, esta é a

1

Os Protozoários são microrganismos unicelulares que vivem sobretudo na água ou em líquidos aquosos.
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doença infecciosa grave ou fatal que mais afecta a Humanidade, atingindo cinco vezes mais
pessoas do que a sida, lepra, sarampo e a tuberculose em conjunto.
A infecção é transmitida indirectamente entre seres humanos, através da picada de mosquitos
do género Anopheles, mas pode ainda ser transmitida através da placenta, transfusão de
sangue e ainda partilha de agulhas ou seringas infectadas com plasmódios (Ferraz, 2002:8).
Existem 156 espécies do Género Plasmodium que transmitem a doença a vertebrados, mas
apenas 4 espécies são causadoras de malária no homem: P.falciparum, P. ovale, P. vivax e P.
malariae, sendo P. falciparum o tipo mais mortífero da infecção e que origina as formas mais
severas da doença (Rodrigues, 2007: 1). A espécie mais patogénica, o P. falciparum, é
predominante na África sub- Sahariana e em algumas áreas do Sudeste Asiático e Oceânia. A
segunda espécie mais comum, o P. vivax, raramente fatal, é frequente na Ásia, em zonas da
América e no Norte de África (Ferreira, 2008: 4). A malária continua a ser a doença infecciosa
humana mais devastadora e ameaçadora para a saúde pública e para o desenvolvimento
económico das regiões tropicais e subtropicais do mundo, tendo vindo a ser apontada, como
uma das principais causas de morte no mundo, estimando-se que, aproximadamente 40% da
população mundial viva em áreas onde a doença é transmitida, atingindo 350 a 500 milhões
de pessoas e causando a morte de mais de um milhão de pessoas anualmente (Ministério da
Saúde, 2005: 9). Calcula-se que uma pessoa morra a cada 30 segundos por complicações
relacionadas a picadas de insectos e que uma em cada 17 pessoas morrerá de alguma dessas
doenças. Representa, ainda, risco elevado para viajantes e emigrantes, em áreas nãoendémicas (WHO,2008:6).
Segundo o Instituto de higiene e Medicina tropical (IHMT), a malária é um grande fardo para a
economia nacional de muitos países. A maioria dos economistas acredita que a malária é
responsável por uma “penalização do crescimento” de até 1,3% por ano em alguns países.
Uma vez que a doença ataca predominantemente em países menos desenvolvidos, isto leva a
um ciclo vicioso de doenças e pobreza (IHMT,2007).
Dados sobre o relatório da OMS no final de 2004, mostram que existem 107 países que detêm
áreas de risco de transmissão de malária e que cerca de 3,2 milhões de pessoas corre o risco
de contrair a doença (Cunico et.al, 2008:49).
Noventa por cento da incidência mundial concentra-se na África e dois terços dos casos
restantes ocorrem no Brasil, índia e Sri Lanka (Freitas, et al. 2007:2285). Nas áreas
endémicas, o risco de malária grave ou fatal é maior em crianças com idade inferior a 5 anos,
mulheres grávidas, e pessoas não imunes que viajam para áreas onde ocorra transmissão,
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segundo as estatísticas da Unicef para 2005 (WHO and UNICEF, 2005: 2). Em certas regiões
africanas, chegam a morrer quase três mil crianças por dia em decorrência da malária
(Camargo, 2003:26).
No Brasil, mais de 60% do território é favorável á transmissão da malária. Cerca de 95% dos
casos no país ocorrem na Amazónia Legal, onde são registados perto de 500 mil novos casos
por ano (Freitas, 2007: 2285). Em Portugal, alienou-se um maior conhecimento desta doença
a partir da primeira metade do século XX, devido sobretudo aos estudos desenvolvidos por
Francisco Cambournac (Cambournac, 1994: 215-22).
Conforme ressalta Lepez – Autuãno, a malária é um problema global, mas com características
locais, por isso é extremamente importante conseguir-se actualmente um controlo efectivo
nas populações (em minoria), onde os insectos atacam fora das casas, como é o caso da
Tanzânia. Estudos efectuados sobre a situação da doença na Tanzânia verificaram que o
padrão de comportamento de alimentação dos mosquitos se alterou neste país. Segundo
Russell (2011:1), os mosquitos começaram a alimentar-se fora das habitações, devido á
elevada utilização de redes mosquiteiras tratadas com insecticidas. Isto veio alterar
drasticamente a vida das populações de vectores Africanos, levando a um controlo
severamente difícil, porque as medidas preventivas usuais (redes insecticidas e pulverização
com insecticidas) estão a deixar de fazer efeito, pois estas apenas podem proteger o
indivíduo dentro das habitações, e à noite. Assim passa a ter importância abranger não só
regiões onde já existe um controlo efectivo dos insectos, mas principalmente em regiões onde
não existe, como é o caso da Tanzânia.
Apesar dos esforços desenvolvidos nas últimas décadas para eliminar a doença, através de
medidas de controlo (gestão ambiental, insecticidas, mosquiteiros) ou de tratamento com
antimaláricos, a malária continua a ser umas das doenças mais letais e com maior
disseminação nos trópicos. Este é um grave problema de saúde pública que está a aumentar
em diversas partes do mundo, sendo por isso importante na época de hoje, a da
modernização da Indústria Têxtil, garantir a nossa segurança e a segurança contra riscos
futuros, através do desenvolvimentos de têxteis de protecção no domínio de têxteis
inteligentes/funcionais.

Objectivo
Dado que a malária constitui actualmente um dos principais problemas de saúde a nível
mundial, sente-se a necessidade de proteger os elementos mais vulneráveis da sociedade, os
que mais são atingidos por esta terrível e mortífera doença, isto é, as crianças, através do
desenvolvimento de vestuário que os proteja e lhes proporcione melhor qualidade de vida.
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Assim, o presente trabalho apresenta como objectivo principal o design e concepção de
vestuário funcional para bebés, com propriedades de repelência ao Insecto da Malária, mais
precisamente um babygrow com características têxteis Inteligentes e funcionais, e que neste
caso particular repelem e matam não só o insecto da malária, como também outros insectos
propagadores de outras doenças.
As propriedades de repelência serão conferidas através do recurso de uma operação de
acabamento específico com o princípio activo IR3535 em nanopartículas de sílica “porosas”,
que permite repelir e matar os mosquitos que entram em contacto com o babygrow,
garantindo-se também uma eficácia de desempenho de longa duração, isto é após múltiplas
lavagens.
Este tipo de vestuário permite não só a crianças onde a malária é endémica, mas também a
famílias viajar sem se interrogar ou preocupar com a saúde dos mais frágeis, usufruindo assim
plenamente da sua viagem.

Metodologia
Este trabalho desenvolveu-se em várias fases, algumas das quais decorreram em simultâneo.
As referidas fases foram:
1. Selecção dos materiais Têxteis;
2. Selecção da estrutura têxtil mais apropriada;
3. Pesquisa de mercado ao nível do design dos babygrows;
4. Selecção de produtos de repelência anti-mosquito;
5. Aplicação do produto repelente seleccionado;
6. Execução de um protótipo.
A fibra têxtil seleccionada para a confecção do babygrow foi a fibra de bambu, dadas as
características intrínsecas da mesma, conducente ao conforto do seu utilizador e dado a ser
uma fibra anti-bacteriana e ambientalmente correcta.
Relativamente à estrutura têxtil a utilizar, escolheu-se a estrutura de malha, mais
precisamente a estrutura Jersey, dadas as propriedades de elasticidade e conformabilidade
típicas das malhas, as quais são essenciais ao público-alvo deste trabalho, isto é, os bebés.
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O repelente escolhido para a impregnação da tecnologia anti-insecto, foi o IR3535, devido a
possuir um bom perfil de segurança em grávidas, crianças e bebés. O IR3535 é um bio
pesticida sintético, que já está disponível na Europa há mais de 20 anos. É eficaz contra o
Anopheles e o Aedes por um período de quatro a seis horas, com concentração
O processo utilizado na Tecnologia repelente de insecto foi a Nanotecnologia. Primeiramente
fez-se uma dispersão aquosa com nanopartículas de sílica “porosas”, IR3535 (repelente antiinsecto), amaciador, espessante e por ultimo um ligante. A figura ...mostra a dispersão já
devidamente mexida.

Fig. 1.1 - A)Nanopartículas de sílica “porosas”; B) Dispersão aquosa

As nanopartículas utilizadas para a impregnação da dispersão na malha de bambu, foram as
“porosas”, devido a estas estarem revestidas por polímeros capazes de reconhecer e libertar
o repelente IR3535 mais facilmente.
O passo seguinte foi impregnar o tecido com a dispersão no Foulard. Inseriu-se a dispersão
aquosa na Tina de impregnação, localizada á frente do Foulard, e passou-se o tecido pelos
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Fig. 1.2 – Frente e Trás do Foulard utilizado para a impregnação da malha
Por último, inseriu-se a malha em bambu numa máquina de termofixação/secagem com o
nome de Rámula a 120º durante 6 minutos. Normalmente o tempo utilizado é de 5 minutos,
mas como a malha de bambu estava dobrada, levou mais um minuto que o normal. A figura
abaixo mostra a maquina termofixadora Rámula, e o tecido preparado para entrar na mesma.

Fig. 1.3 – Rámula utilizada para a termofixação da malha impregnada com dispersão repelente de
insecto

A execução do protótipo foi realizada após a selecção do design mais adequado ao mesmo,
baseada na pesquisa de mercado efectuada.
Após a escolha do material, da estrutura de malha a utilizar e tecnologia procedeu-se á
realização de diversos esboços em duas dimensões, para de seguida ser feita a triagem, figura
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4.2. Esta fase permitiu o transporte de ideias para o papel no sentido de procurar soluções.
Os babygrows além da pesquisa de mercado efectuada, tiveram como inspirações motivos
animalescos, nomeadamente girafas (animal presente num dos países mais afectados com a
malária, a África) e insectos.
A paleta cromática foi previamente escolhida, de acordo com as cores utilizadas em África,
mais especificamente na Tanzânia. Com cores primárias suaves (onde predomina o branco e o
cru), a contrastar com cores secundárias mais fortes e chamativas, de forma a elucidar as
mensagens/ símbolos importantes presentes em todos os babygrows.
As formas foram escolhidas mediante um estudo feito em algumas das marcas presentes na
pesquisa conceptual. O modelo predilecto dos pais, segundo empregadas da loja, é o modelo
em que existe apenas duas aberturas, a da entre as pernas e nas costas junto ao pescoço, pois
segundo estas, as molas de pressão causam desconforto e irritações na pele do bebé.
Apresenta-se de seguida alguns desenhos iniciais do projecto, através dos quais se explorou as
formas, silhueta e proporção em relação ao babygrow e ao corpo do bebé.

Fig.1.3 – Esboços com apontamentos de cor e grafismos
Após o desenho dos esboços, foram realizadas as ilustrações, para se puder ver melhor os
pormenores técnicos e estéticos dos babygrows. A figura abaixo mostra algumas das
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ilustrações presentes no catálogo. Note-se que todos os modelos são unissexo e dotados de
mensagens que carregam signos alusivos á protecção da malária.

Fig 1.4 – Algumas ilustrações do catálogo
Depois de realizadas as ilustrações, o passo seguinte foi a escolha do modelo para a
realização do protótipo. O protótipo escolhido foi o da figura 1.5.
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Fig 1.5 –A) Ilustração do modelo escolhido para a confecção do babygrow, B)Versão em manga-curta do
modelo escolhido
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Resumo
Os pavimentos rodoviários, em Portugal, nomeadamente as suas camadas não ligadas continuam a ser
construídos quase exclusivamente com agregados naturais, geralmente britados. Deste modo, boa parte da
exploração de agregados que ocorre a nível nacional é para utilização neste tipo de estruturas.
Por todo o País existem indústrias extractivas de rocha com produção elevada de escombreiras, as quais
levantam sérios problemas ambientais e cujos materiais poderiam, eventualmente, ser utilizadas nas camadas não
ligadas, incluindo a fundação, de pavimentos rodoviários.
Um exemplo deste problema ocorre no denominado núcleo de Pedreiras do Poio, Vila Nova de Foz Côa, em
pleno Parque Arqueológico do Vale do Côa, onde materiais xistosos, ardosíferos, são extraídos originando grande
quantidade de escombreiras.
Nesta comunicação apresentam-se os resultados da caracterização geotécnica daqueles materiais xistosos e
avalia-se a possibilidade da sua aplicação na fundação de pavimentos rodoviários, à luz das especificações utilizadas
em Portugal.

Palavras-chave: Escombreira, Pavimentos Rodoviários, Pedreiras do Poio, Xisto

1. Introdução
No denominado núcleo de pedreiras do Poio, Vila Nova de Foz Côa, desde meados do
século XIX que os materiais xistosos são explorados para esteios e, mais recentemente, para
diferentes aplicações na construção civil. No entanto, dada a natureza dos materiais, a sua
extracção está associada a produção de grande quantidade de escombreiras levantando
graves problemas ambientais na região.
Nesta comunicação avalia-se o comportamento geotécnico daqueles materiais, após
britagem, com vista à sua utilização na fundação de pavimentos rodoviários, à luz de
especificações portuguesas, nomeadamente o Caderno de Encargos Tipo Obra da Estradas de
Portugal [1].
Procedeu-se à caracterização do material em laboratório com vista, essencialmente,
à avaliação das suas características de durabilidade, dureza, plasticidade e limpeza. O
objectivo é, no âmbito de uma dissertação de mestrado, contribuir para o aproveitamento
deste tipo de material e sucessivamente para a redução dos impactes ambientais na
envolvente à exploração das pedreiras.
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2. Materiais Utilizados
Neste trabalho está a ser utilizado material britado proveniente das escombreiras de
uma das pedreiras do denominado núcleo de pedreiras do Poio, Vila Nova de Foz Côa, sendo
que, nesta zona, aflora o Complexo Xisto-Grauváquico.
Assim, foi ensaiada uma amostra de material xistento, de cor castanho acinzentado,
figura 1. Este material, identificado na zona como “oxidado”, devido à sua cor, foi britado
sob responsabilidade da empresa que explora a pedreira.

Figura 1 - Amostra de material utilizado

3. Caracterização Geotécnica
3.1. Considerações Iniciais
Os ensaios que se apresentam nas secções seguintes têm como finalidade a avaliação
das características geotécnicas dos materiais em estudo, nomeadamente, no que respeita a
granulometria, compactação, plasticidade, quantidade e qualidade dos finos ou “actividade”
da argila, limpeza, resistência ao enfraquecimento e desintegração quando submetido ao
desgaste em meio húmido, degradabilidade e fragmentabilidade.

3.2. Análise Granulométrica
A análise granulométrica foi realizada sobre dois provetes e segundo a especificação
LNEC E196 [2] e a norma NP EN 933-1 [3]. A partir do valor médio dos resultados, para cada
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metodologia, obtiveram-se as curvas granulométricas que se apresentam nas figuras 2 e 3,
respectivamente.

Figura 2 - Curva granulométrica, especificação LNEC E196 [2]

Figura 3 - Curva granulométrica do material, norma NP EN 933-1 [3]

3.3. Limites de Consistência
Em relação aos limites de consistência, limite de liquidez e limite de plasticidade, os
mesmos foram efectuados de acordo com a norma NP 143 [4]. Os resultados obtidos, incluindo
o índice de plasticidade, são os que se apresentam na tabela 1.
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Tabela 1- Resultados dos limites de consistência e índice de plasticidade, norma NP 143 [4]
Resultados
(%)

Parâmetro
Limite de liquidez

23

Limite de plasticidade

18

Índice de plasticidade

5

3.4. Ensaio de Equivalente de Areia
Para o equivalente de areia, realizado segundo a especificação LNEC E199 [5] sobre
dois provetes, obteve-se um valor médio de 42 %.

3.5. Ensaio de Adsorção de Azul de Metileno
O ensaio de adsorção de azul de metileno foi realizado segundo a norma NF P18-592
[6], obtendo-se um valor de adsorção de azul de metileno de 0,40 g/100g e segundo a norma
NP EN 933-9 [7], sendo que o valor de adsorção de azul de metileno (MB) obtido foi de 2,25
g/kg.

3.6. Ensaio de Desgaste em Meio Húmido (Slake-Durability Test)
Na realização do Ensaio de Desgaste em Meio Húmido foi seguido o procedimento
sugerido em 1981 pela Sociedade Internacional de Mecânica das Rochas [8], determinando o
índice de desgaste em meio húmido após o 2º ciclo, Id2 (%), bem como o procedimento
sugerido por Monteiro [9], que consiste em sujeitar o provete a sete ciclos de molhagem –
secagem, determinando o índice de desgaste em meio húmido após o 7º ciclo, Id7 (%). Os
resultados obtidos, segundo os dois procedimentos, encontram-se na tabela 2.
Tabela 2- Resultados do ensaio de desgaste em meio húmido
Id1(méd)

Id2(méd)

Id7(méd)

(%)
99

98

96

3.7. Ensaio de Degradabilidade
O ensaio de degradabilidade foi efectuado, segundo a NF P 94-067 [10], sobre
provetes das fracções granulométricas 10/20 e 40/80. O coeficiente de degradabilidade (DG),
obtém-se da relação entre o D10 antes do primeiro ciclo e o D10 após o quarto ciclo, de acordo
com a equação 1. Sendo que o valor do coeficiente de degradabilidade (DG) encontrado, para
qualquer uma das granulometrias, foi de 1 %.
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DG =

D10 A1º ciclo
D10 D 4 º ciclo

(1)

3.8. Ensaio de Fragmentabilidade
O ensaio de fragmentabilidade foi efectuado segundo a NF P 94-066 [11], sobre
provetes das fracções granulométricas 10/20 e 40/80. O coeficiente de fragmentabilidade
(FR), obtém-se da relação entre o D10 antes da compactação e o D10 depois da compactação,
de acordo com a equação 2. Sendo que o valor do coeficiente de fragmentabilidade (FR)
encontrado, para ambas as granulometrias, foi de 2 %.

FR =

D10 Acomp.

(2)

D10 Dcomp.

3.9. Ensaio de Compactação Pesada tipo Proctor
Do ensaio de compactação pesada em molde grande, realizado segundo a
especificação LNEC E 197 [12], obteve-se a curva de compactação apresentada na figura 4.
Analisando aquela curva verifica-se que para um teor em água óptimo de 7,6 % se obteve um
peso específico seco máximo de 13,62 kN/m3.

Figura 4 - Curva de compactação [12]
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4. Análise de Resultados
4.1. Considerações iniciais
A análise de resultados será efectuada de acordo com o Caderno de Encargos Tipo
Obra da Estradas de Portugal [1]. Os resultados dos ensaios serão analisados com vista à sua
utilização em fundação de pavimentos rodoviários.

4.2. Materiais para aterro
4.2.1. Solos
Para classificação de solo para aterro, o material retido no peneiro ASTM de 19 mm
tem que ser inferior ou igual a 30 % [1], o que não se verifica, como se pode observar na
curva granulométrica (figura 2).
Efectuou-se a classificação unificada de solos, segundo a especificação ASTM D 2487
[13] e constatou-se que o material em estudo é um GW – Cascalho bem graduado. Este
resultado possibilita a sua utilização em todas as partes do aterro, parte superior, parte
inferior e corpo, mas a sua aceitação total, tem que ser combinada com um valor CBR
superior ou igual a 40 %, valor este que ainda não se conhece.
Segundo a classificação para fins rodoviários [14], o material é um A-1-a (0), logo
poder-se-ia aplicar na parte superior dos aterros.

4.2.2. Materiais rochosos (enrocamentos)
Para a utilização deste material em enrocamentos os resultados têm que estar em
conformidade com os três parágrafos seguintes.
Sendo o material em estudo de origem metamórfica pode ter-se, no que respeita à
resistência e fragmentabilidade, uma das seguintes situações [1]: rocha dura, se apresentar
uma percentagem de desgaste na máquina de Los Angeles inferior a 45 %; rocha de dureza
média, se a percentagem de desgaste na máquina de Los Angeles for superior a 45 % e o
coeficiente de fragmentabilidade for inferior a 7 %; ou rocha fragmentável ou alterável se o
coeficiente de fragmentabilidade for superior a 7 %. O coeficiente de fragmentabilidade
obtido é de 2 %, no entanto, não se conhece ainda a percentagem de desgaste na máquina de
Los Angeles, pelo que o material poderá vir a ser classificado, segundo estes parâmetros,
como rocha dura ou rocha de dureza média.
No que respeita à granulometria, no Caderno de Encargos Tipo Obra da Estradas de
Portugal [1] refere-se uma percentagem máxima admissível de passados no peneiro ASTM de
25mm de 30 % e no peneiro ASTM de 0,074mm de 12 %. Os valores encontrados são de 42,6 %
e 4,9 % de passados nos peneiros ASTM de 25 mm e ASTM de 0,074 mm, respectivamente.
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O Caderno de Encargos Tipo Obra da Estradas de Portugal [1] refere, ainda, que para
aterros com alturas superiores a 20 metros se deve dar especial importância, entre outros, ao
ensaio de desgaste em meio húmido [8]. Para o material em estudo obteve-se um Índice de
Desgaste em Meio Húmido para o 2º ciclo, Id2 (%), de 98 %, podendo, assim, classificar-se,
segundo Gamble [15], como material de durabilidade alta.

4.2.3. Materiais do tipo solo-enrocamento
Para este tipo de materiais e no que respeita à granulometria, no Caderno de
Encargos Tipo Obra da Estradas de Portugal [1] refere-se que o material retido no peneiro
ASTM de 19 mm terá que estar compreendido entre 30 % e 70 % e que a percentagem de
passados no peneiro ASTM de 0,074mm terá que estar compreendida entre 12 % e 40 %.
Analisando a figura 2 pode observar-se que a primeira condição se verifica, pois ficam retidos
no peneiro ASTM de 19 mm 65,8 %, enquanto que a percentagem de passados no peneiro ASTM
de 0,074mm foi de 4,9 %.
O Caderno de Encargos Tipo Obra da Estradas de Portugal [1] refere, ainda, que para
aterros com alturas superiores a 15 metros se deve dar especial importância, entre outros, ao
ensaio de desgaste em meio húmido [8]. Para o material em estudo obteve-se um Índice de
Desgaste em Meio Húmido para o 2º ciclo, Id2 (%), de 98 %, podendo, assim, classificar-se,
segundo Gamble [15], como material de durabilidade alta.

4.2.4. Materiais para aterro: conclusão
A partir da análise feita nesta secção pode concluir-se que, de acordo com os
resultados da caracterização já realizada, o material não pode ser utilizado em aterro, o que
se deve exclusivamente, nesta fase, à sua granulometria.

4.3. Materiais para o leito do pavimento
4.3.1. Solos
Os materiais para camadas de leito do pavimento com solos deverão, segundo o
Caderno de Encargos Tipo Obra da Estradas de Portugal [1], obedecer às características que
constam na tabela 3. Nesta tabela apresentam-se, também, os resultados obtidos para os
materiais em estudo.
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Tabela 3- Comparação entre os valores requeridos pelo Caderno de Encargos Tipo Obra da Estradas de Portugal [1] e
os valores obtidos nos ensaios realizados
Parâmetros
Dimensão máxima

Valores limite

Valores obtidos

mm

75

75

% máxima de material que passa no peneiro n.º 200
ASTM

%

20

4,9

Limite de liquidez máximo

%

25

23

Índice de plasticidade máximo

%

6

5

Equivalente de areia mínimo
Valor de adsorção de azul de metileno máximo

%

30

42

g/100g

2,0

0,4

De acordo com os resultados da caracterização já realizada e pela análise da tabela 3,
pode afirmar-se que o material em estudo pode ser utilizado, como solo, em leito do
pavimento.

4.3.2. Materiais granulares britados
No que respeita à granulometria dos materiais granulares britados a utilizar em leito
do pavimento, o Caderno de Encargos Tipo Obra da Estradas de Portugal [1], define um fuso
granulométrico que se apresenta na figura 5. Na mesma figura apresenta-se a curva
granulométrica obtida para os materiais em estudo recorrendo à norma NP EN 933-1 [3].

Figura 5 - Curva granulométrica do material, norma NP EN 933-1 [3], comparação com fuso granulométrico previsto
Caderno de Encargos Tipo Obra da Estradas de Portugal, [1]

Analisando a figura 5 verifica-se que a curva granulométrica do material em estudo se
encontra, toda ela, fora do fuso definido.
No que respeita à limpeza e argilosidade, como o material em estudo tem uma
percentagem de passados no peneiro de 0,063 mm superior a 3 % é necessário que os valores
do equivalente de areia [5] sejam superiores ou iguais a 35 % [1]. Caso tal não se verifique o
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valor de adsorção azul de metileno (MB) tem que ser igual ou inferior a 2,5 g/kg. O valor de
equivalente de areia obtido é de 42 %, pelo que, não se torna necessário verificar a condição
relativa a MB.
De acordo com os resultados da caracterização já realizada, pode afirmar-se que o
material não pode ser utilizado como material granular britado em leito de pavimento, o que
se deve à sua granulometria.

5. Conclusões
Analisando os resultados dos ensaios realizados sobre os materiais xistosos em estudo,
pode concluir-se que os mesmos são não plásticos e, segundo o Guia Técnico para a
Construção de Aterros e Leito do Pavimento (ref. por Luzia, R.C., 2006, [16]), pode mesmo
considerar-se que os finos são insensíveis à água, de acordo com os valores de adsorção de
azul de metileno obtidos [6].
No que diz respeito ao desgaste em meio húmido, obteve-se um Índice de Desgaste
em Meio Húmido para o 2º ciclo, Id2 (%), de 98 %, podendo o material ser classificado,
segundo Gamble [15], como tendo durabilidade alta.
Analisando os resultados da caracterização até agora realizada, à luz Caderno de
Encargos Tipo Obra da Estradas de Portugal [1], com vista à sua aplicação em fundação de
pavimentos rodoviários, verificou-se que o material não poderia ser utilizado em aterro
devido, exclusivamente, à sua granulometria. No que respeita à aplicação em Leito do
Pavimento verificou-se que poderia ser utilizado nesta camada quando considerado como
solo, não o podendo, no entanto, quando analisado como material granular britado, o que é
devido à sua granulometria.
Pode dizer-se, nesta fase dos trabalhos, e tendo em conta as razões apontadas para a
não possibilidade de aplicação do material em fundação de pavimentos rodoviários, que o
mesmo requer, com vista a este tipo de utilização, uma britagem mais adequada.
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CT 6
Abstract
To our knowledge our proposal is the first work that solves the problems of maximum, minimum and sorting a set of
variables with a Mixed Integer Linear Program (MILP). Although these problems are very nonlinear, the MILP models
that solve them are surprisingly not very complex. We present the formal description of our MILP models and then we
implement them with the GAMS software. Then we present some numerical examples based on these latter
implementations that show that although simple our MILP model consumes a lot of computational resources. Finally
we point to some directions of improvement of our MILP model.
Key Words: Mathematical Programming, Mixed Integer Linear Programming, Obtaining the Maximum and Minimum
and Sorting an Array with a MILP Model

1. Introduction
In a linear mathematical program, obtaining the maximum and minimum and their orders as
well as ordering an array is very difficult since these are very nonlinear operations.
Nevertheless we solved these problems with a relatively simple Mixed Integer Linear Program
model (MILP) but since it consumes lot of memory, with a 2G RAM PC we only ordered an
array of 115 integer elements between 1 and 95 after 3 hours of runtime. To our knowledge in
the literature nobody solved these problems with a linear MILP model.

2. Description of the MILP Model
In a mathematical program we cannot interchange variables because that would lead to an
infeasible model. So we need to create a new array b(i) that will have the values of a(i) by
crescent order. Firstly we translate each value of a(i) into the index v of the binary variable
a_bin(i, v) such that a_bin(i, v)=1 for the index v such that ord(v)=a(i) and for the remaining
values of a _bin(i, v)=0. Next we do the same for the b(i) array translating it into the binary
variable b_bin(i, v). Next in a simple constraint restricted for pairs of indexes where the
second index, j, is greater than the first, i, we just impose b(j) b(i). This will guarantee
that the array b(i) will be ordered by crescent order. Finally we must impose that all values
of b(i) exist in a(i). We need another indexed binary variable a_b_bin(i,j,v) which will be one
for ord(v)=a(i) and for the new position j where this value will appears in array b(j). In
appendix A we show the GAMS software code that implements this MILP model and in
appendix B show the output of a run for a random array with 70 values between 1 and 95
which took about 4 hours in a Pentium IV at 3.6GHz. Note that we also obtain the order of the
maximum and the order of the minimum with the aid of a pair of indexed binary variables and
a pair of sets of constraints. The maximum is just calculated with a set of constraints
maximum
a(i) and the minimum by a similar set of constraints minimum a(i) and then
we minimize the maximum and maximize the minimum, minimizing the objective variable
defined by obj=maximum-minimum.
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3. Conclusions and Future Work
We recognize that our MILP model is very inefficient and consumes a lot of memory due to
the intensive use of large indexed binary variables and indexed constraints. In the near future
we will try to improve our MILP model reducing the size of indexed binary variables and
simplifying some constraints.

Appendix A. GAMS Implementation of the MILP Model
sets i /1*60/
v /1*95/;
alias(v1,v);
alias(j,i);
Variable a(i), b(i), maximo, ordem_max, ordem_min, minimo, obj;
Binary Variable a_bin(i,v), b_bin(i,v), max_bin(v), min_bin(v), a_bin_max(i,v,v1), a_bin_min(i,v,v1), a_b_bin(i,j,v) ;
Parameter ap(i);
ap(i)=round(uniform(1,card(v)));
calc_a(i).. a(i)=e=ap(i);
constr_a_bin(i).. sum(v, a_bin(i,v))=e=1;
calc_a_bin(i).. sum(v, ord(v)*a_bin(i,v))=e=a(i);
******CONSTRAINTS FOR OBTAINING ordem_max**************
* The following 2 Constraints Translate maximo -> index v of binary variable max_bin(v)
constr_max_bin.. sum(v, max_bin(v))=e=1;
calc_max_bin.. sum(v, ord(v)*max_bin(v))=e=maximo;
calc_a_bin_max(i,v,v1).. 2*a_bin_max(i,v,v1)=l=a_bin(i,v)+max_bin(v1);
constr_a_bin_max(i).. sum((v,v1),a_bin_max(i,v,v1))=e=1;
calc_ordem.. ordem_max=e=sum((i,v,v1),ord(i)*(ord(v)=ord(v1))*a_bin_max(i,v,v1));
**********************************************************************************
******CONSTRAINTS FOR OBTAINING ordem_min**************
constr_min_bin.. sum(v, min_bin(v))=e=1;
calc_min_bin.. sum(v, ord(v)*min_bin(v))=e=minimo;
calc_a_bin_min(i,v,v1).. 2*a_bin_min(i,v,v1)=l=a_bin(i,v)+min_bin(v1);
constr_a_bin_min(i).. sum((v,v1),a_bin_min(i,v,v1))=e=1;
calc_ordem_min.. ordem_min=e=sum((i,v,v1),ord(i)*(ord(v)=ord(v1))*a_bin_min(i,v,v1));
***********************************************************************************
********CONSTRAINTS FOR Ordering b(i)**************************************
** Impose a Ascendant Order
* if order j > i then b(j) must be greater than b(i)
set_order_b(i,j)$(ord(j) > ord(i)).. b(j)=g=b(i);
**These two constraints Translate b(i)->v of b_bin(i,v)
* Although b_bin will not be used by other constraint, this
* ensures that b(j) as the same number of nonzero values as a(i)
constr_b_bin(i).. sum(v, b_bin(i,v))=e=1;
calc_b_bin(i).. sum(v, ord(v)*b_bin(i,v))=e=b(i);
* These two constraints may be interpreted as the Predicate:
* b(i) must has all its card(i) values different from 0
*******************************************************
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** These Constraints Set the Auxiliary 'Interface' Binary Var a_b_bin
constr1_a_b_bin(i).. sum( (v,j), a_b_bin(i,j,v))=e=1;
constr2_a_b_bin(i).. sum((v,j), ord(v)*a_b_bin(i,j,v))=e=a(i);
** This Constraint Impose that the maximum must be Greater
** or Equal to all values of a(i)
*******************************************************************
calc_maximo(i).. maximo=g=a(i);
** This Constraint Impose that the minimum must be Less
** or Equal to all values of a(i)
*******************************************************************
calc_minimo(i).. minimo=l=a(i);
calc_obj.. obj=e=maximo-minimo;
Model MaxMin /all/;
Solve MaxMin using MIP minimizing obj;
**This way minimizing obj we simultaneously minimize the maximum
** and maximize the minimum forcing them to be equal to a value of a(i)

Appendix B. Output of a Run of the MILP Model
----

127 VARIABLE a.L

1 17.000, 2 80.000,
7 34.000, 8 81.000,
13 94.000, 14 73.000,
19 64.000, 20 42.000,
25 56.000, 26 79.000,
31 11.000, 32 48.000,
37 57.000, 38 69.000,
43 31.000, 44 5.000,
49 73.000, 50 29.000,
55 9.000, 56 11.000,
61 8.000, 62 18.000,
67 56.000, 68 59.000,
----

----

3 53.000,
9 7.000,
15 13.000,
21 35.000,
27 23.000,
33 16.000,
39 60.000,
45 33.000,
51 63.000,
57 61.000,
63 50.000,
69 38.000,

127 VARIABLE maximo.L
VARIABLE ordem_max.L
VARIABLE minimo.L
VARIABLE ordem_min.L

4 29.000,
10 48.000,
16 61.000,
22 34.000,
28 64.000,
34 83.000,
40 45.000,
46 18.000,
52 72.000,
58 52.000,
64 72.000,
70 35.000
=
=
=
=

5 28.000,
11 95.000,
17 16.000,
23 13.000,
29 74.000,
35 26.000,
41 40.000,
47 62.000,
53 60.000,
59 4.000,
65 18.000,

6 22.000
12 55.000
18 25.000
24 15.000
30 30.000
36 28.000
42 12.000
48 54.000
54 28.000
60 75.000
66 4.000

95.000
11.000
4.000
125.000

127 VARIABLE b.L

1 4.000, 2 4.000,
7 11.000, 8 11.000,
13 16.000, 14 16.000,
19 22.000, 20 23.000,
25 28.000, 26 29.000,
31 34.000, 32 34.000,
37 42.000, 38 45.000,
43 53.000, 44 54.000,
49 59.000, 50 60.000,

3 5.000,
9 12.000,
15 17.000,
21 25.000,
27 29.000,
33 35.000,
39 48.000,
45 55.000,
51 60.000,

4 7.000,
10 13.000,
16 18.000,
22 26.000,
28 30.000,
34 35.000,
40 48.000,
46 56.000,
52 61.000,

5 8.000,
11 13.000,
17 18.000,
23 28.000,
29 31.000,
35 38.000,
41 50.000,
47 56.000,
53 61.000,

6 9.000
12 15.000
18 18.000
24 28.000
30 33.000
36 40.000
42 52.000
48 57.000
54 62.000
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55 63.000,
61 73.000,
67 81.000,

56 64.000,
62 73.000,
68 83.000,

57 64.000,
63 74.000,
69 94.000,

58 69.000,
64 75.000,
70 95.000

59 72.000,
65 79.000,

60 72.000
66 80.000
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Abstract
A plethora of network applications exists nowadays for users to download to their mobile devices, game consoles, or
personal computers. Interactivity is increasingly a must on such applications. This paper presents several interactive
applications to be downloaded from an application server and deployed at robotic platforms, which are especially
suited for human-robot interactions.
We introduce learning on robot applications, aiming at increasingly and pervasively including robots into our society,
at our homes or on the move. We argue for establishing social interactions, treating robots as humans, using theories
from children development as a basis for developmental learning on robots.
Hence, by downloading interactive applications, and equipped with a series of children toys, a human can socially
interact with humans, having an increasingly satisfactory experience as the robot learns new knowledge.
Key Words: Machine Learning, Robotics, Distributed Systems, Networked Applications, Developmental Learning

Introduction
Children love toys. Human caregivers often employ learning aids, such as books, educational
videos, drawing boards, musical or textured toys, to teach a child. These social interactions
should be extrapolated to robots as well, for them to learn and to interact with humans [1].
With the current advent of network applications, distributed over the internet (with
components running on sensors or robots, while others running eventually on network servers
[2]), there is the need to download applications into the robots. These applications must be
automatically installed on robots, enabling them to interact with humans locally or even
remotely through the internet.

Development of Biologically Inspired Interacting Applications that Learn
We, humans, can be seen as a biological machine. However, we do not treat children as
machines, i.e., automatons. But this view is still widely employed in industry to build robots.
Building robots involves indeed the hardware setup of sensors, actuators, metal parts, cables,
processing boards, as well as the software development. Such engineering might be viewed as
the robot genotype. But equally important in a child is the phenotype, the developmental
acquisition of information in a social and cultural context.
Inspired in infant development, we aim at developing a robot's perceptual system through the
use of learning aids, so that a robot learns about the world according to a child’s
developmental phases, by socially interacting with humans. The human caregiver plays a very
important role on a robot’s learning process (as it is so with children), performing educational
and play activities with the robot (such as drawing, painting or playing with a toy train on a
railway), facilitating robot’s perception and learning.

Networked and Interactive Applications
We aim at enculturating robots - introducing robots into our society and treating them as us using child development as a metaphor for developmental learning on a robot. And by doing so,
we developed a plethora of interactive applications that, whenever downloaded from a server
platform to a robot, and installed on it, can provide humans with new levels of interactivity
while communicating with the robot.
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Machine Learning
For an autonomous robot to be capable of developing and adapting to its environment, it
needs to be able to learn. The field of machine learning offers many powerful algorithms, but
these require training data to operate. Infant development research suggests ways to acquire
such training data from simple contexts, and use this experience to bootstrap to more complex
contexts. We need to identify situations that enable the robot to temporarily reach beyond its
current perceptual abilities, giving the opportunity for development to occur [1].
This led us to create children-like learning scenarios for teaching a robot. These learning
experiments are used for transmitting information to the humanoid robot Cog (see Figure 1) by
interactive applications, to learn about object's multiple visual and auditory representations
from books, other learning aids, musical instruments and education activities such as drawing
and painting.
Our strategy for the development of these applications relies heavily in human-robot
interactions. It is essential to have a human in the loop to introduce objects from a book to the
robot (as a human caregiver does to
a child). A more rich, complete
human-robot
communication
interface results from adding other
aiding tools to the robot's portfolio
(which facilitate as well the
children' learning process).
This is achieved by having an
application that selectively attends
to the human actuator (Hand or
Finger). Indeed, primates have
specific brain areas to process the
hand visual appearance [3]. Inspired
by human development studies,
emphasis will be placed on
facilitating perception through the
action of a human instructor.
Multi-modal object properties are
learned
using
these
children
educational tools and inserted into
several recognition applications,
which
are
then
applied
to
developmentally acquire new object
Figure 1 – Cog going through many different social interactions with a representations. The goal is for a
human, in order to extract information and perform different tasks robot, employing new interactive
according to different interactive applications.
applications, to see the world
through the caregiver’s eyes.

Robot Skill Augmentation through Cognitive Artifacts
A human caregiver can introduce a robot to a rich world of visual information concerning
objects' visual appearance and shape. But cognitive artifacts can also be applied to improve
perception over other perceptual modalities, such as auditory processing.
We exploit repetition (rhythmic motion, repeated sounds) to achieve segmentation and
recognition across multiple senses. Hence, we aim at detecting conditions that repeat with
some roughly constant rate, where that rate is consistent with what a human can easily produce
and perceive. This is not a very well defined range, but we will consider anything above 10Hz to
be too fast, and anything below 0.1Hz to be too slow. Repetitive signals in this range are
considered to be events in our system: waving a flag is an event, but the vibration of a violin
string is not an event (too fast), and neither is the daily rise and fall of the sun (too slow).
Abrupt motions, such as a poking movement, which involve large variations of movement, are
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also used to extract percepts [1,4]. Such restrictions are related to the idea of natural kinds,
where perception is based on the physical dimensions and practical interests of the observer.

Teaching Applications using
Books and Toys
Learning aids are often used by
human caregivers to introduce the
child to a diverse set of
(in)animate objects, exposing the
latter to an outside world of
colors,
forms,
shapes
and
contrasts, that otherwise might
not be available to a child (such as
images of whales and cows). Since
these learning aids help to expand
the child's knowledge of the
world, they are a potentially
useful tool for introducing new
informative percepts to a robot.
Children's learning is often aided
by the use of audiovisuals, and
especially books, from social
interactions with their mother or
caregiver. Indeed, humans often
paint, draw or just read books to
children during their childhood.
Books are indeed a useful tool to
teach robots different object
representations
and
to
communicate
properties
of
unknown objects to them.

Learning Book Images
A
human
aided
perceptual
grouping
application
acquires
informative percepts from picture
Figure 2 - Object templates extracted from books.
books
(made
of
different
materials: fabric, cardboard or foam books – experimental results for regular books shown on
Figure 2) by tracking a periodically moving human actuator (tapping finger), to extract the
visual appearance of objects from background pages, as shown in Figure 3, and applied as
follows [5]:
Stationary image
1. Color segmentation of stationary
Object mask
image (over a sequence of
consecutive frames).
2. Human actor waves on top of the
1
4
object to be segmented.
• Motion of skin-tone pixels
tracked over a time interval,
• Energy
per
frequency Color Segmentation
3
content is determined for
each trajectory point
3. Periodic, skin-tone points are
grouped together into the finger
2
Periodicity detection
mask.
Figure 3 – Human-aided perceptual grouping algorithm.
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4. Target object's template given by union of all color regions of the stationary image
which intersect the finger’s trajectory.
Teaching robots from books may become an interesting market application. The software
required is computationally inexpensive, and it could easily be incorporated on a micro-chip.
Integration of such technology with cross-modal association (which is also computationally
inexpensive) is also possible for introducing further applications. Just imagine a child showing a
tree from a book to a baby robot (or a Sony AIBO robot), while saying tree. The posteriori
visual perception of the tree would enact the production of the sound tree by the robot, or
listening to the repetitive sound tree would trigger visual search behaviors for such object.

Matching Geometric Patterns: Drawings, Paintings, Pictures ...
Object descriptions may came in different formats - drawings, paintings, photos, etc. Hence,
the link between an object representation in a book and real objects recognized from the
surrounding world is established through object recognition. Objects are recognized using
geometric hashing, a widely used
recognition technique.
The algorithm operates on three
different set of features: chrominance
and luminance topological regions, and
shape [1] (determined by an object’s
edges). Except for a description
contained in a book, which was
previously segmented, the robot had no
other knowledge concerning the visual
appearance or shape of such object.
Additional possibilities include linking
different object descriptions in a book,
such as a drawing, as demonstrated also
by results presented in Figure 4. A
sketch of an object contains salient
features concerning its shape, and
therefore there are advantages to
Figure 4 - Matching objects from books to real world objects and
drawings.
learning, and linking, these different
representations. This framework is also
a useful tool for linking other object descriptions in a book, such as a photo, a painting, or a
printing [1].

Toys Applications
A plethora of educational tools are widely used by educators to teach children, helping them
to develop. Examples of such
tools are toys (such as
drawing boards), educational
TV programs or educational
videos. The Baby Einstein
collection includes videos to
introduce
infants
and
toddlers to colors, music,
literature and art. Famous
painters and their artistic
creations are displayed to
children on the Baby Van
Gogh
video,
from
the
mentioned collection. This
inspired
the
design
of Figure 5 - The image of a painting by Vincent Van Gogh, Road with Cypress and
learning
experiments
in Star, 1890 is displayed on a computer screen. Paintings are contextually
which a robot is introduced different than pictures or photos, since the painter style changes the elements
on the figure considerably. Van Gogh, a post-impressionist, painted with an
aggressive use of brush strokes. But individual painting elements can still be
grouped together by having a human actor tapping on their representation in
the computer screen to group them together.
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to art using an artificial display (a computer monitor) [1].
The image of a painting by Vincent Van Gogh, Road with Cypress and Star, 1890 is displayed
on a computer screen. Paintings are contextually different than pictures or photos, since the
painter style changes the elements on the figure considerably. Van Gogh, a post-impressionist,
painted with an aggressive use of brush strokes. But individual painting elements can still be
grouped together by having a human actor tapping on their representation in the computer
screen to group them together. Other videos, such as the humanoid robot Cog sawing a piece
of wood, were also shown to the robot, from which visual templates of objects were extracted.
Drawing boards are also very useful to design geometric shapes while interacting with a child.

Educational, Learning Applications
A common pattern of early human-child interactive communication is through activities that
stimulate the child's brain, such as drawing or painting. Children are able to extract information
from such activities while they are being performed on-line. This capability motivated the
implementation of three parallel processes which receive input data from three different
sources: from an attentional tracker, which tracks the attentional focus and is attracted to a
new salient stimulus; from a multi-target tracking algorithm implemented to track
simultaneously multiple targets; and from an algorithm that selectively attends to the human
actuator.

Learning Hand Gestures
Standard hand gesture recognition algorithms require an annotated database of hand
gestures, built off-line. Common approaches, such as Space-Time Gestures [6], rely on dynamic
programming. Others [7] developed systems for children to interact with lifelike characters and
play virtual instruments by classifying optical flow measurements. Other classification
techniques include state machines, dynamic time warping or Hidden Markov Models. We follow
a fundamentally different approach, being periodic hand trajectories mapped into geometric
descriptions of these objects
Figure 6 reports an experiment in which a human draws repetitively a geometric shape on a
sheet of paper with a pen. The robot learns what was drawn by matching one period of the
hand gesture to the previously learned shape (the hand gesture is recognized as circular).
Hence, the geometry of periodic hand trajectories are on-line recognized to the geometry of
objects in an object database, instead of being mapped to a database of annotated gestures.

Object Recognition from Hand Gestures
The problem of recognizing objects in a scene can be framed as the dual version of the hand
gestures recognition problem. Instead of using previously learned object geometries to
recognize hand gestures, hand gestures' trajectories are now applied to recover the geometric
shape (defined by a set of lines) and appearance (given by an image template enclosing such
lines) of a scene object (as seen by the robot). Visual geometries in a scene (such as circles) are
recognized as such from hand gestures having the same geometry (as is the case of circular
gestures). Figure 6 shows results for a set of tasks. The robot learns what was painted by
matching the hand gesture to the shape defined by the ink on the paper. This algorithm is
useful to identify shapes from drawing, painting or other educational activities.

Shape from Human Cues
This same framework is applied to extract object boundaries from human cues. Indeed,
human manipulation provides the robot with extra perceptual information concerning objects,
by actively describing (using human arm/ hand/finger trajectories) object contours or the
hollow parts of objects, such as a cup (Figure 6). Tactile perception of objects from the robot
grasping activities has been actively pursued [8]. Although more precise, these techniques
require hybrid position/ force control of the robot's manipulator end-effector so as not to
damage or break objects.
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Figure 6 - Sample of experiments for object and shape recognition from hand gestures.
Functional Constraints
Not only hand gestures can be used to detect interesting geometric shapes in the world as
seen by the robot. For instance, certain toys, such as trains, move periodically on rail tracks,
with a functional constraint fixed both in time and space. Therefore, one might obtain
information concerning the rail tracks by observing the train's visual trajectory. To accomplish
such goal, objects are visually tracked by an attentional tracker which is modulated by an
attentional system [1]. The algorithm starts by masking the input world image to regions inside
the moving object's visual trajectory (or outside but near the boundary). Lines modelling the
object's trajectory are then mapped into lines fitting the scene edges. The output is the
geometry of the stationary object which is imposing the functional constraint on the moving
object. Figure 6 shows experimental results for the specific case of extracting templates for
train rail tracks from the train's motion (which is constrained by the railway circular geometry).

Language Learning Applications
Auditory processing is also integrated with visual processing to extract the name and
properties of objects. However, hand visual trajectory properties and sound properties might be
independent - while tapping on books, it is not the interacting human caregiver hand that
generates sound, but the caregiver vocal system pronouncing sounds such as the object’s name.
Therefore, cross-modal events are associated together under a weak requirement: visual
segmentations from periodic signals and sound segmentations are bound together if occurring
temporally close [4]. This strategy is also well suited for sound patterns correlated with the
hand visual trajectory (such as playing musical tones by shaking a rattle).
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Cross-Modal Sensing Applications

Log(visual peak energy/acoustic peak energy)

Different objects have distinct
acoustic-visual patterns which are a
rich source of information for
object recognition, if we can
recover them. The relationship
between object motion and the
sound generated varies in an
object-speciﬁc way. A hammer
causes sound after striking an
object. A toy truck causes sound
while moving rapidly with wheels
spinning; it is quiet when changing
direction (see Figure 7). These
statements are truly cross-modal in
nature. Features extracted from
the
visual
and
acoustic
segmentations are what is needed
to build an object recognition
system [4]. The feature space for
recognition consists of:
Figure 7 - The car and the cube, both moving, both making noise.
Sound/Visual period ratios –
The line overlaid on the spectrogram (bottom) shows the cutoff
the sound energy of a hammer
determined automatically between the high-pitched bell in the
peaks once per visual period,
cube and the low-patched rolling sound of the car. The frequencies
of both visual signals are half those of the audio signals.
while the sound energy of a
car peaks twice.
Features: sound/vision peak energy and period ratios
Visual/Sound peak energy ratios –
4
the hammer upon impact creates
high peaks of sound energy relative
2
Car
to the amplitude of the visual
Hammer
trajectory.
Cube rattle
0
Dynamic programming is applied to
Snake rattle
match the sound energy to the visual
trajectory
signal.
Formally,
let
-2
S S1  S n
and V V1 Vm
be
sequences of sound and visual trajectory
energies segmented from n and m periods
-4
of the sound and visual trajectory signals,
respectively. Due to noise, n may be
-6
different to m. If the estimated sound
period is half the visual one, then V
corresponds to energies segmented with
-8
-1
-0.8
-0.6
-0.4
-0.2
0
0.2
0.4
2m half periods (given by the distance
Log(acoustic period/visual period)
between maximum and minimum peaks).
A matching path P P1  Pl deﬁnes an
alignment between S and V, where
max( m, n) 1 m n 1 , and Pk i, j ,
a match k between sound cluster j and
visual cluster i. The matching constraints
are set by:
The boundary conditions: P1 1,1
m, n .
and Pl
Temporal continuity:

Pk

1

i 1, j 1 , i 1, j , i, j 1

Steps are adjacent elements of P.

Figure 8 - Object recognition from cross-modal clues. The
confusion matrix for a four-class recognition experiment is
shown. Objects are recognized based on cross-modal features.
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The function cost c ij is given by the square difference between V i and S j periods. The best
matching path W can be found efficiently using dynamic programming, by incrementally
building an m × n table caching the optimum cost at each table cell, together with the link
corresponding to that optimum. The binding W will then result by tracing back through these
links, as in the Viterbi algorithm.
Figure 8 shows cross-modal features for a set of four objects. The system was evaluated by
selecting randomly 10% of the data for validation, and the remaining data for training. This
process was randomly repeated 15 times. The recognition rate averaged over all these runs
were, by object category: 86.7%for the cube rattle, 100% for both the car and the snake rattle,
and 83% for the hammer. The overall recognition rate was 92.1%. Such results demonstrate the
potential for object recognition applications using cross-modal cues.

Networked Robotic Platform
We have presented a collection of interactive applications for human-robot interactions. The
architecture to deploy such applications over the network into robots is shown in Figure 9.
Notice that applications may be deployed as distributed applications, having interactive
components running on the robot, and other components running on foreign servers (or even on
other robots or machines, such as on Peer2Peer systems [9]). Indeed, the learning modules are
often more suitable to run on more porwerfull network machines, while live object recognition
should run on the robot platform. In addition, network bandwidth should be appropriate, so
that quality of service for such near-real time applications is assured.

Selects Applications
Web portal

d
Downloa

User

Robot
Application
Server
Applications
Database

y

Pla

me
ga

Ap
plic
ati
on
s

Figure 9 – Architecture for networked interactive applications. A user accesses a Web Portal and selects applications
to be deployed at a robot. Such applications are stored on an application server (or cluster of network servers), and
are transmitted through the internet. Although not shown explicitly, distributed applications are possible, by having
application components running on internet servers (application server or others). Also possible is a P2P solution, in
which some application components may even run on other robots hardware.
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Other Potential (Networked) Applications
This paper covered a collection of interactive applications that were implemented, and that
can be deployed remotely from a server into a robot. But a larger number of interactive
applications are possible, being presented hereafter an overview of future potential
applications.

Human-Robot interaction through more complex mechanisms
Our work could also be extended to account for multi-link object recognition for carrying out
the identification of possibly
– parallel kinematic mechanisms (e.g., two pendulums balancing in a bar)
– over constrained kinematic mechanisms (e.g., a slide and crank mechanism)
– mechanisms constrained by pulleys, belts
– chain of rotating cranes or pendulums
– the different moving links of an object (e.g., car with wheels)
or a combination of them. Such scheme could then be applied developmentally: for instance, by
learning the kinematics of two rolling objects, such as two capstans connected by a cable, the
robot might use such knowledge to determine a configuration of a capstan rolling around the
other.

Processing of tactile information
The addition of tactile sensors to a robot, enables the download of network applications to
interact in reacher ways with a robot. On possibility is the cross-modal integration of this
sensory modality with the other modalities.

Integration of parsing structures for language processing
This paper describes methods to learn about sounds and first words. A babbling language was
previously developed on the robot Cog at MIT CSAIL [10], as well as a grounded language
framework to learn about activities [11].
The integration of these components would add flexibility for interacting with a robot. In
addition, there are strong correlations between learning the execution of motor tasks and
speech, which would be interesting to exploit.

Caregiven-Children Games
This work could be extended by further employing learning by scaffolding from educational
activities between a robot and a helping caregiver. Good examples of such future learning
include games in which the caregiver position babies facing them in order to play “roll the ball”
or “peek-a-boo” games [12]. Another interesting example occurs when caregivers help toddlers
solving their first puzzles by a priori orienting pieces in the right direction. In each case the
children receive very useful insights that help them learn their roles in these social
interactions, making future puzzles and games easier to solve. Solving puzzles is therefore an
interesting problem involving object recognition, feature integration and object representation,
for which this paper framework could be extended. In addition, hand gestures recognition from
non-repetitive gestures (but without hand gesture annotation) would be of interest, since a lot
of information can be conveyed to a robot by the detection of human gesturing.
An interesting possibility would be for the robot to play games with humans, or other robots which would have as well to download the network application from a server platform (or
employing Peer2Peer technology), through the internet, besides the physical human-robot
interaction.

Conclusions
Teaching a robot information concerning its surrounding world is a difficult task, which takes
several years for a child, equipped with evolutionary mechanisms stored in its genes, to
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accomplish. Learning aids are often used by human caregivers to introduce the child to a
diverse set of (in)animate objects, exposing the latter to an outside world of colors, forms,
shapes and contrasts, that otherwise could not be available to a child (such as the image of a
Panda). A learning aid expands the child's knowledge of its surrounding world, and it is
therefore a potentially useful tool to introduce new informative percepts to a robot. If in the
future robots are to behave like humans, a promising venue to achieve this goal is by treating
then as such, and initially as children. Learning aids such as books or educational activities that
stimulate a child's brain are important tools that caregivers extensively apply to communicate
with children. And we exploited such tools to develop interactive applications.
There are already some companies providing remote applications to be downloaded into
robots, such as Lego Mindstorms, among others. But such applications still lack complex levels
of interactivity. This paper described work on interactive applications being targeted for
human-robot interactions. But such applications are not static on their capabilities: by
employing developmental learning strategies, as a robot interacts with humans, it learns new
knowledge, which enables it to demonstrate richer levels of interactivity later on.
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Resumo
Acidentes tecnológicos de origem industrial com consequências ambientais e humanas graves reclamaram, na década
de setenta, a atenção das autoridades nacionais e europeias.
A resposta comunitária concretizou-se na Directiva 82/501/CEE (Seveso I), que, de forma inovadora face aos sistemas
nacionais de licenciamento industrial, regulou a prevenção e a minimização dos acidentes ambientais graves.
A Directiva Seveso I centrava-se na troca de informação entre os diversos actores – os operadores, as autoridades
nacionais e o público.
A Directiva Seveso II (96/82/CEE) revogou e substituiu a Directiva 82/501/CEE, introduzindo alterações essenciais e
novos conceitos, os quais incluem, para além do alargamento do campo de aplicação, a introdução de novas
exigências no respeitante à gestão da segurança, ao ordenamento do território e ao reforço de sistemas de inspecção
específicos.
Este artigo tem por objectivo fazer a revisão das disposições comunitárias respeitantes à prevenção e mitigação dos
designados “acidentes graves envolvendo substâncias perigosas”.
Numa primeira secção traça-se a evolução do acquis comunitário no domínio, referindo-se as suas disposições
fundamentais e os instrumentos de direito derivado envolvidos. Numa segunda secção refere-se a legislação nacional
que dá cumprimento às obrigações da Directiva Seveso II. Na terceira parte abordam-se as importantes alterações
actualmente em curso de discussão a nível comunitário.
Conclui-se enfatizando a importância da aplicação desta legislação comunitária na fundamental melhoria da
segurança das populações e da protecção do ambiente.
Palavras-chave: Acidentes graves, Segurança ambiental, Segurança industrial externa, Directiva Seveso.

Introdução
Acidentes como os de Flixborough (Reino Unido, 1974) e de Seveso (Itália, 1976), entre outros
- ver quadro 1 - vieram suscitar a necessidade de adoptar uma nova filosofia e metodologia
para fazer face a esta tipologia de acidentes.
Da análise destes acidentes constatou-se não disporem as autoridades nacionais e locais da
necessária informação sobre os produtos químicos envolvidos e as respectivas quantidades,
não deterem suficiente informação sobre os processos e operações de forma permitir avaliar
e prever as substâncias que pudessem vir a ser produzidas ou as quantidades de energia
envolvidas que pudessem resultar de desenvolvimentos anormais incontrolados e, ainda,
apresentarem deficiente capacidade de planeamento para este tipo de emergências.
A resposta comunitária concretizou-se na Directiva 82/501/CEE (Seveso I), que, de forma
inovadora e supletiva aos sistemas nacionais de licenciamento industrial, regulou, de maneira
específica, a prevenção da ocorrência e a minimização das consequências dos acidentes
graves envolvendo substâncias perigosas.

Quadro 1 – Acidentes industrias graves - uma (breve) cronologia
__________________________________________________________________________________________
Texas (EUA, 1947)
Explosão de 500 toneladas de nitrato de amónio, num barco atracado, seguidas de vários incêndios e explosões. 550 mortos,
3.500 feridos. Janelas partidas a 40 km.
Feysin (França, 1966)
Explosão de uma nuvem de vapor não confinado. Válvula de depósito de propano bloqueada. 16 mortos, 63 feridos.
Flixborough (Reino Unido, 1974)
Modificações numa refinaria (cadeia de reactores de ciclohexano) resultaram numa explosão de nuvem de vapor não confinado.
28 mortos, 104 feridos, 3000 pessoas evacuadas, 100 casas destruídas, rio Trent interdito á pesca, 140 milhões de libras de
prejuízo.
Seveso (Itália, 1976)
Fuga numa fábrica de pesticidas e herbicidas. Nuvem de vapor contendo menos de 1kg de TCDD (dioxina), substância altamente
tóxica e cancerígena, resultado de reacção exotérmica não controlada. Contaminação imediata de mais de uma área de mais de 10
km2, mais de 600 pessoas evacuadas, 193 pessoas com cloroacne e cerca de 2000 assistidas por intoxicação grave. Consequências
sociopolíticas graves.
Manfredonia (Itália, 1976)
Acidente em indústria química de base. 150 pessoas afectadas (118 trabalhadores e 32 habitantes).
S. Juanico (México, 1984)
Várias explosões (dois BLEVEs) numa instalação de armazenagem de GPL. 600 mortos, mais de 6.000 queimados.
Bophal (India, 1984)
Fuga de isocianato de metilo. Mais de 2.500 mortos e 250.000 estropiados (na altura). O mais grave acidente industrial da história.
Basileia (Suíça, 1986 )
Incêndio em armazéns de adubos e pesticidas. Poluição do Reno até à foz (Roterdão) com mercúrio, organofosfatos e outros
produtos químicos. Confinamento da população de Basileia. Mais de meio milhão de peixes mortos, contaminação ambiental
transfronteiriça grave (água potável, solos agrícolas).
Port Henri Herriot, Lyon (França, 1987)
Fuga em bacia de retenção (trabalhos de soldadura) numa instalação de armazenagem de produtos petrolíferos. Incêndio com
bola de fogo de 200 metros, que se elevou a mais de 450 metros de altura. Mais de 200 bombeiros actuam durante 22 horas. 2
mortos e 15 feridos. Poluição do Ródano.
Nantes (França, 1987)
Incêndio sem chama visível numa armazenagem de adubos a granel. Formação de nuvem de 10 kms, onde se detecta ácido
nítrico. 3 trabalhadores intoxicados. 37.000 habitantes de Nantes evacuadas durante 9 horas.
Enschede (Holanda, 2000)
Explosão numa instalação de artigos pirotécnicos. 23 mortos, 400 casas destruídas e mais de 1.500 danificadas, onda de pressão
com efeitos num raio de 40 kms.
Baia Mare (Roménia, 2000)
Fuga de cianetos, por rotura de uma bacia de retenção de uma instalação mineira, contendo 100 ton de cianetos. Contaminação
do rio Somes e dos rios Tisza e Danúbio. Abastecimento de água potável (2,5 milhões de pessoas), milhares de peixes mortos
afectando a Hungria e a Jugoslávia.
Buncefield, Londres (Reino Unido, 2005)
Grande explosão de nuvem não confinada, seguida de grande incêndio, num depósito em terminal aeroportuário (35 milhões de
litros de combustíveis). 200 estabelecimentos comerciais destruídos (500 trabalhadores), outros 60 danificados (3.500
trabalhadores), várias casas danificadas, danos num raio de 2 kms, 43 pessoas feridas. O incêndio durou vários dias, envolvendo
23 depósitos.
Toulouse (França, 2011)
Explosão de nitrato de amónio “off-spec”, numa fábrica de adubos. Cratera de 50 m diâmetro e 10 m profundidade. 29 mortos,
2500 feridos. 500 casas inabitáveis, 85 escolas danificadas (11.000 alunos), vidros quebrados no centro da cidade (3 kms).

As Directivas comunitárias pós Seveso
A directiva Seveso I centrava-se na circulação da informação entre os diversos actores – os
operadores industriais, as várias autoridades envolvidas, nacionais, regionais e locais e o
público potencialmente exposto – respeitante à gestão dos riscos específicos a esta tipologia
de acidentes: análise de riscos, planeamento de emergência externo e informação das
populações. A sua aplicação envolvia os estabelecimentos industriais de processo químico e a
armazenagem separada de grandes quantidades de produtos químicos que, em caso de

acidente, pudessem vir a formar nuvens tóxicas, produzir grandes incêndios ou explosões,
caracterizados pela presença de substâncias (expressas em listas nominativas ou por
categorias de perigo), a partir de determinados limiares mínimos.
Podemos enunciar as características fundamentais da Directiva Seveso I, como sendo:
- nomeação de uma autoridade nacional competente (AC);
- prova, a todo o tempo, pelo operador de estabelecimento abrangido, que identificou os
riscos de acidentes graves (ag’s) e que adoptou as medidas de segurança adequadas para
prevenir os riscos de ag’s;
- obrigação dos operadores, alcançados determinados limiares das substâncias perigosas, de
submeter à AC uma “notificação de segurança” ou um “relatório de segurança”, elaborar
um plano de emergência interno e disponibilizar (à autoridade de protecção civil) todas as
informações necessárias para a elaboração do plano de emergência externo;
- comunicação e análise das modificações relevantes neste enquadramento;
- obrigação de elaboração de um plano de emergência externo;
- informação das pessoas potencialmente abrangidas pelos ag’s, de forma “activa”, sobre as
medidas de segurança e sobre os comportamentos a adoptar em caso de ag;
- obrigação do operador comunicar à AC todos os acidentes graves, para efeitos de análise
técnica e prevenção de novos acidentes;
- análise e comunicação da AC nacional à Comissão Europeia os acidentes comunicados, sendo
que esta promove a elaboração de um registo comunitário, na perspectiva da partilha de
experiências com o objectivo da prevenção de futuros acidentes no espaço comunitário.
A directiva foi objecto de duas modificações, em 1987 pela Directiva 87/216/CEE e em 1988
pela Directiva 88/610/CEE, motivadas por acidentes ocorridos (Índia, Suíça, Suécia) que se
consubstanciaram no alargamento do campo de aplicação, muito em particular, na inclusão
dos estabelecimentos de armazenagem separada de produtos perigosos.
Passada uma década, verificada a necessidade da sua revisão, já nela prevista a partir e com
base na experiência colhida com a sua aplicação, uma resolução do Conselho de Ministros da
União Europeia vem identificar a falta de disposições relativa à vertente ordenamento do
território no respeitante aos ag’s.
Em 1994 a Comissão publicou uma proposta a qual, na sequência de um processo de consulta,
veio a resultar na Directiva Seveso II (Directiva 96/82/CEE).
Esta nova directiva, não deixando de consolidar os aspectos de análise técnica, funda-se,
agora, e em complementaridade, nos aspectos sócio-organizacionais.
É introduzido o conceito de “estabelecimento”, caracterizado pela presença (efectiva ou
potencial) de substâncias perigosas e de “efeito dominó” que prevê a inter-relação entre
estabelecimentos industriais vizinhos.
Mas é com a obrigatoriedade de uma Política de Prevenção de Acidentes Graves (PPAG),
implementada através de um efectivo Sistema de Gestão da Segurança (SGS), que se cria uma
nova era no desenvolvimento e avaliação dos aspectos de gestão organizacional com vista à
prossecução dos objectivos de prevenção desta tipologia de acidentes.
O SGS, parte integrante do Relatório de Segurança, aplica-se à totalidade dos
estabelecimentos e compreende a estrutura da organização, responsabilidades, práticas,
procedimentos e recursos para implementação da PPAG). Os principais elementos do SGS
encontram-se estabelecidos no Anexo III da directiva.

Ao passo que a directiva Seveso inicial colocou a tónica nos aspectos técnicos, a sua revisão
fundamental foca, agora, a gestão da segurança dos estabelecimentos (industriais ou de
armazenagem) enquanto vector específico da gestão global que estabelece e aplica uma
política de segurança específica para esta tipo de acidentes.
No que toca às preocupações com o ordenamento do território, a introdução de uma política
de planeamento do uso do solo tendo em consideração a especificidade dos ag´s no que
releva das consequências sócio-organizacionais não era ainda obrigatória: o público tinha,
tão-somente, o direito a ser informado sobre os riscos existentes e ao modo como se deveria
comportar em caso de acidente dispondo, ainda, do acesso à informação nos termos das
disposições comunitárias sobre o livre acesso à informação sobre ambiente.
Apresenta-se na figura 1 uma representação esquemática da filosofia da Directiva Seveso II e
no quadro 2 uma súmula das novas obrigações e direitos nela consignados.

Figura 1 - Representação esquemática da filosofia e pressupostos da Directiva Seveso II
[Adaptado de: New Land-Use Planning Guidelines in the context of Article 12 of the Seveso II Directive,
as amended by directive 2003/105/EC. Comissão Europeia. 2006.]

Como consequência da reflexão sobre o mais recentes acidentes industriais graves ocorridos
no espaço comunitário (Enschede, Holanda, 2000 e Baia Mare, Roménia, 2000) e ainda, do
desenvolvimento do conhecimento sobre os produtos cancerígenos e as substâncias perigosas
para o ambiente, a Directiva 96/82/CEE foi objecto de uma modificação (Directiva
2003/105/CE), cujas alterações mais importantes respeitam ao alargamento do seu campo de
aplicação (armazenagem e processamento em actividades mineiras, substâncias explosivas e
pirotécnicas, armazenagem de nitrato de amónio e adubos à base de nitrato de amónio).

Quadro 2 - Directiva Seveso II: os principais papéis dos actores envolvidos

________________________________________________________________________
Público:
. Participação nas decisões sobre ordenamento do território ao nível local
. Consulta sobre os procedimentos de emergência (no respeito das políticas nacionais)
. Acesso aos Relatórios de Segurança
Indústria:
. Adopção de uma Política de Prevenção de Acidentes Greves (e Sistema de Gestão da Segurança)
. Elaboração de Relatório de Segurança (análise de riscos e consequências)
. Elaboração de um Plano de Emergência Interno
Autoridades nacionais Competentes:
. Assegurar o cumprimento dos estabelecimentos abrangidos das disposições
. Licenciar o planeamento de novas instalações no que respeita ao O.T.
. Promover a informação e a participação do público nos processos de decisão
. Planear e gerir as situações de emergência
. Implementar um sistema de recolha de informações sobre ag’s, de modo
prevenção de ag´s e a melhoria da resposta às emergências..

desenvolver a melhor a política de

O Comité das Autoridades Nacionais Competentes e o Major Accidents Hazards Bureau
A directiva inicial estabeleceu desde logo, na perspectiva da harmonização da aplicação
técnica entre os Estados-Membros (EM), a obrigatoriedade do intercâmbio entre estes,
cabendo à Comissão, no seu papel fundamental de guardiã dos Tratados, promover a
comunicação entre os EM e assegurar o controlo dessa aplicação tecnicamente harmonizada.
Para tal foi, desde logo, instituído o Comité das Autoridades Nacionais Designadas para a
Aplicação da Directiva 82/501/CCE (e, sequentemente, da Directiva 96/82/CEE), com a
missão de analisar e gerir, e não só na perspectiva dos policy makers nacionais e
comunitários, a sua aplicação. Este comité que desde o início reúne semestralmente, gere a
aplicação da directiva e os novos desenvolvimentos. Entre outras iniciativas promove a
realização de seminários técnicos nacionais, a constituição de grupos de trabalho técnico
sobre temas específicos, seminários europeus temáticos, etc, apoiando as suas conclusões e
decisões nos trabalhos desenvolvidos no Major Accidents Hazards Bureau.
O Major Accidents Hazards Bureau (MAHB) é uma unidade especial do actualmente designado
Instituto para a Protecção e Segurança das Populações do Centro de Investigação Comum de
Ispra, especificamente devotado ao apoio científico e técnico da Comissão na área da
Directiva Seveso.
O MAHB apoia a Direcção Geral Ambiente da Comissão e o Comité das ACs na formulação,
implementação e monitorização da política comunitária de controlo e mitigação dos grandes
acidentes industriais. Em particular, desenvolve documentos técnicos de orientação
(produzidos em sede de grupos de trabalho técnicos, envolvendo as autoridades nacionais
competentes, a indústria e individualidades académicas).
Desempenha também a função de suporte instrumental à Base de Dados Europeia de
Acidentes Graves (Major Accident Reporting System - MARS) e a respectiva gestão,
efectuando a análise, identificação e divulgação das lições aprendidas dos acidentes graves,
obrigatoriamente comunicados pelas ACs nacionais. Simultaneamente gere o Centro
Comunitário de Documentação sobre Riscos Industrias (Community Documentation Centre on

Industrial Risk - CDCIR), o qual recolhe, trata e divulga toda a informação pertinente
(institucional e técnica).
O futuro (imediato): a Directiva Seveso III
No final de 2010 a Comissão apresentou uma proposta de revisão da actual directiva.
Tendo por base a premente necessidade de adaptar o Anexo I (campo de aplicação) ao novo
sistema de classificação das substâncias e misturas perigosas concatenado no Regulamento
(CE) nº 1272/2008, que adopta na União Europeia o Sistema Mundialmente Harmonizado (GHS)
da ONU, esta proposta concretiza uma revisão mais vasta, sempre no respeito da estrutura
essencial e principais requisitos, inalterados desde a directiva originária. Incorpora as lições e
conclusões decorrentes da aplicação da directiva, tendo em conta, muito em particular, os
relatórios trienais sobre a aplicação.
As principais alterações (ainda em discussão ao nível do Conselho e do Parlamento europeus,
no momento de conclusão deste artigo) podem-se sumarizar nos seguintes grandes vectores:
. novo Anexo I (que define as substâncias abrangidas e que estabelece o campo de aplicação),
de acordo com as disposições (categorias de perigo) constantes do GHS/Regulamento (CE)
nº 1272/2008;
. inclusão de mecanismos de correcção para futuramente adaptar o Anexo I a situações de
inclusão/exclusão de substâncias que apresentem/não apresentem risco de acidente grave;
. reforço das disposições respeitantes ao acesso do público à informação sobre a segurança,
participação no processo de decisão e acesso à justiça e melhoria do modo como a
informação é coligida, gerida, disponibilizada e partilhada;
. introdução de procedimentos de inspecção mais estritos para garantir a efectiva aplicação e
execução das regras de segurança.
Outras alterações respeitam a simplificações técnicas (como por exemplo a “regra da
adição”) e à actualização e simplificação de procedimentos administrativos.
Todo este processo, previamente à actual discussão em curso nas instâncias políticas
comunitárias, que precede a sua provação, foi desenvolvido com a realização de estudos de
impacto das possíveis opções, tanto sobre a indústria como sobre as administrações nacionais
e com o envolvimento e consulta das partes interessadas.

O Decreto-Lei nº 254/2007
A aplicação da Directiva Seveso em Portugal foi acompanhando as suas evoluções.
Na actualidade o Decreto-Lei nº 254/2007, de 12 de Julho, que estabelece o regime de
prevenção de acidentes graves que envolvam substâncias perigosas, actualiza o Decreto-Lei nº
164/2001, como alterado pelo Decreto-Lei nº 69/2003, que transpusera a Directiva Seveso II,
actualiza o regime com a adaptação ao progresso técnico consubstanciada na Directiva
2003/105/CE.
Visa, tal como a directiva, preservar e proteger a qualidade do ambiente e a saúde humana,
garantindo a prevenção dos acidentes graves, como definidos, e a limitação das suas
consequências para o homem e o ambiente.
Definindo o entendimento de “acidente grave” como sendo um acontecimento,
designadamente, uma emissão um incêndio ou uma explosão de graves proporções, resultante

do desenvolvimento não controlado de processos durante o funcionamento de um
estabelecimento abrangido, que provoque um perigo grave, imediato ou retardado, para a
saúde humana, no interior ou no exterior de estabelecimento, ou para o ambiente, que
envolva uma ou mais substâncias perigosas”, aplica-se aos estabelecimentos (“ a totalidade
da área sob controlo de um operador onde se verifique a presença de substâncias
perigosas...”) onde se encontrem substâncias perigosas em quantidades iguais ou superiores
às constantes do Anexo I. Excluem-se do seu campo de aplicação as instalações militares, as
radiações ionizantes, o transporte e a armazenagem temporária nos vários modos de
transporte, o transporte em condutas, a prospecção, extracção e processamento mineiros
com exclusão das operações de processamento químico e térmico, a prospecção e exploração
offshore de minerais, as descargas de resíduos com excepção das instalações operacionais de
eliminação de estéreis, incluindo bacias e represas de decantação.
O diploma mantém a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) como a autoridade nacional
competente portuguesa que assegura a interlocução e cumprimento das obrigações nacionais
junto da Comissão Europeia, comete preocupações específicas às Câmaras Municipais no
âmbito dos planos municipais de ordenamento de território e operações urbanísticas, ao
sistema nacional de protecção civil (Autoridade Nacional de Protecção Civil e Serviços
Municipais de Protecção Civil) no âmbito do planeamento de emergência externo e
informação às populações e à Inspecção Geral do Ambiente e Ordenamento do Território no
quadro da inspecção e controlo específicas.
Cabe aos operadores responsáveis pelos estabelecimentos abrangidos adoptar todas as
medidas necessárias para evitar acidentes graves e para limitar as suas consequências, tendo
o dever de demonstrar às entidades envolvidas, no âmbito das respectivas competências, que
tomou todas as medidas decorrentes do diploma em apreço. Cabe-lhes solicitar à APA, no
quadro do licenciamento, um parecer que ateste a compatibilidade da localização (caso não
esteja sujeito a avaliação de impacte ambiental), apresentar uma notificação (declaração de
existência), e, ainda, elaborar uma política de prevenção de acidentes graves a qual se
pretende que garanta um elevado nível de protecção, face a esta tipologia específica de
riscos ambientais.
Os estabelecimentos abrangidos distinguem-se em dois níveis conforme o grau de
perigosidade (quantidade de substâncias presentes ou passíveis de o serem, conforme Anexo
I, em quantidades iguais ou superiores às neles constantes, considerando as substâncias
designadas na parte 1 e as categorias de perigosidade na parte 2), ou por aplicação da regra
de adição, nas quantidades estabelecidas na coluna 2 (nível inferior de perigosidade) ou na
coluna 3 (nível superior).
Para além das obrigações antes enunciadas, incumbe aos operadores responsáveis por
estabelecimentos do nível superior submeter à APA, via entidade coordenadora do
licenciamento, um Relatório de Segurança (análise de riscos aprofundada, conforme Anexo
IV), um Sistema de Gestão da Segurança (conforme anexo III), o Plano de Emergência Interno
(conforme Anexo V) e às autoridades de protecção civil a informação necessária para a
elaboração dos planos de emergência externos e a informação às populações.
Em caso de acidente grave (tipologia definida no Anexo VII) os operadores accionam os
mecanismos de emergência estabelecidos e comunicam à APA as informações previstas, para
efeitos de análise técnica enquadrada no sistema de reporte europeu.
No portal da autoridade nacional competente encontra-se uma sistematização detalhada
sobre a aplicação e as obrigações dos operadores de estabelecimentos Seveso, com acesso,
nomeadamente, aos seguintes documentos:

Guia para a verificação da aplicabilidade do Decreto-Lei nº 254/2007
Formulário para a avaliação da compatibilidade de localização
Formulário de Notificação
Formulários de comunicação de acidente grave.

Quadro 3 – D-L 254/2007: Síntese das obrigações dos operadores

NÌVEL INFERIOR DE PERIGOSIDADE (coluna 2 do anexo I e regra da adição *)
Avaliação da compatibilidade da localização
Notificação
Política de Prevenção de Acidentes Graves (PPAG)
Efeito dominó: intercâmbio de informação
Obrigações em caso de acidente grave: acção e comunicação
NÌVEL SUPERIOR DE PERIGOSIDADE (coluna 3 do Anexo I e regra da adição *)
Avaliação da compatibilidade da localização
Notificação
Política de Prevenção de Acidentes Graves (PPAG)
Efeito dominó: intercâmbio de informação
Obrigações em caso de acidente grave: acção e comunicação
Relatório de Segurança (RS): elaboração, revisão (quinquenal) e actualização
Sistema de Gestão da Segurança (SGS)
Auditoria SGS
Plano de Emergência Interno (PEI): elaboração, revisão e actualização
Exercícios de simulação do PEI
Elementos para a elaboração do Plano de Emergência externo (PEE);
Efeito dominó: exercícios de simulação do PEI conjuntos.
* Nota 4 do Anexo I

________________________________________________________________________

Cabe salientar que o diploma introduz a obrigatoriedade da emissão de parecer que ateste a
compatibilidade de localização de novos estabelecimentos e alterações aos existentes,
garantindo distâncias de segurança adequadas entre os estabelecimentos abrangidos por este
regime e zonas sensíveis (emitido em sede da Avaliação de Impacto Ambiental quando
aplicável).
Aprofundando e optimizando as disposições da directiva, o diploma inova com a
obrigatoriedade de uma auditoria anual ao Sistema de Gestão da Segurança dos
estabelecimentos de nível superior de perigosidade, da responsabilidade do operador e
desenvolvida por verificadores qualificados, para além da redução da periodicidade de revisão
do Relatório de Segurança, passando esta, agora, a quinquenal e a clarificação do
procedimento para os estabelecimentos pertencentes a grupos de efeito dominó e da
definição da obrigatoriedade de simulacros conjuntos.

Conclusões
A Directiva Seveso I constitui o primeiro exemplo de um instrumento legal internacional no
domínio do ambiente que aplica de uma forma consistente e harmonizada os princípios de um
sólido processo de gestão de riscos industriais, tendo, concomitantemente, constituído o pano
de fundo para posteriores discussões e desenvolvimentos noutros fora internacionais, como o

Programa das Nações Unidas para o Ambiente, a Organização para a Cooperação e o
Desenvolvimento Económico e a Comissão Económica para a Europa da ONU. Nesta,
constituiu, mesmo, a matriz referencial e inspiradora para a Convenção sobre os Efeitos
Transfronteiriços dos Acidentes Industriais (Convenção de Helsínquia / ETAI).
Tal como o Comissário europeu responsável pelo Ambiente declarou: «A Directiva Seveso II
tem sido muito útil para reduzir a probabilidade e as consequências de acidentes com
produtos químicos. No entanto, tais acidentes ainda ocorrem, podendo muitas vezes ter
efeitos devastadores. Não podemos fazer concessões quando está em causa a segurança —
razão pela qual as novas regras propostas reforçarão ainda mais a legislação neste domínio e
garantirão os níveis elevados de protecção que se impõem.»
Havendo que, inquestionavelmente, reconhecer a importância fundamental que a introdução
da Directiva Seveso teve na melhoria da protecção da saúde e na preservação do ambiente na
União, relativamente às consequências potencialmente devastadoras dos grandes acidentes
industriais, a futura nova directiva, ora em discussão, marca mais um importante passo na
garantia dos mais elevados níveis de protecção do homem e do ambiente.
Por seu lado, Portugal revelou, logo desde os primeiros tempos da adesão à União Europeia
(estavam, então, publicadas as duas primeiras alterações à Directiva Seveso I), uma elevada
exigência na transposição e na aplicação, obrigando a novos e mais elevados padrões quanto á
análise técnica dos riscos dos estabelecimentos industriais e de armazenagem de mais alto
risco e, concomitantemente, com particular reflexo nos desenvolvimentos específicos no
domínio da protecção civil e, se bem que ainda em curso de aprofundamento, no âmbito do
ordenamento do território. Caminhos estes, que se prosseguem.
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Abstract
A highly distributed systems platform for industrial automation is presented here, which is capable to integrate a
number of deeply embedded devices that share information among them, and act as a single system, so as to
economically provide operational effectiveness, flexibility, and safety. Also, by lifting up the traditional focus from
the level of applications to that of services, users are relieved from low-level platform concerns when setting-up
applications: middleware is used to address the issue of development barriers for services, thus allowing complexity
in distributed applications to be handled through pre-defined profiles. Units in the system are of two different kinds,
as they fit in wall mount instrument boxes or, alternatively, are dispersed throughout the infra-structure. The former
being integrated over CANbus, and the latter over a wireless cluster tree network based on IEEE 802.15.4 technology,
a unified approach to high-level remote procedure calls was achieved, thus encompassing both wired and wireless
networks, which, being based on CANopen high-level protocol, allows a more effective co-operating servicecomputing platform.
Key Words: Smart Object; Embedded System; Wireless Network; Virtual Entity; Co-operation; CANopen.

1. Introduction
Systems integration is a long used technique in the industrial automation industry, especially
in the area of automated manufacturing systems, where so many and so disparate resources,
such as machine-tools, robots, sensors, feeders, transporters, as well as applications
programs, etc., are brought together so as to constitute other resources (systems/subsystems) of higher level. The most widely acclaimed virtues of a sound strategy in systems
integration are as follows:
• Flexibility, as the capability to rapidly adapt existing resources to changing
requirements; this is of major importance nowadays, in view that “mass
customisation” represents a key factor to address the market;
• Agility, meaning the ability of rapid response to unexpected alterations in both
internal and external environments;
• Efficiency, in consequence of parallel processing;
• Quality of operation, as a result of the automatic procedures of information
exchange, which tend to reduce errors and, also, to increase the fluidity of
information (both data and control sequences), thereby contributing to timely
decisions and consistency auditing.
Especially at the present time, applications requirements change frequently, as result of a
number of factors involved (related to markets, technologies, and human factors). Whenever
changes must be done on-site, the corresponding development costs go often up to
disproportionate levels, especially as tasks grow rapidly and schedules blur. In order to
address this very important issue, make data mutually and readily available between
customer and applications supplier appears to be an effective manner to support
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maintenance services of any kind (diagnosis and correction, as much as evolutionary support),
despite the distance involved.
The above factors benefit from the level of modularity that can be practiced in integrated
designs. Therefore, our systems platform was structured with special attention to modularity
rules, which were used to define and articulate modules. Thus, the whole system was
designed conceptually as a set of inter-communicating tasks, which are logically grouped into
functional sub-systems that are mapped onto physical processor modules according to their
processing requirements. Each task executes in a private protected environment and
implements a single abstraction for the rest of the system. Messages are used by modules to
request services from other modules. The message system provides an efficient mechanism
for passing information between processors and synchronising local processes, and encourages
strong logical separation between tasks.
The present work describes how these problems have been tackled, with recourse to a blend
of standard communications tools and proprietary low-level software, so as to engineer a
specific technological framework.

2. The platform
In line with the rationale above, realising a fully modular, LEGO-like approach, process
control tasks are to be realised with existing hardware and software modules, the volume of
development work being drastically reduced to the writing of applications software, at the
upper level. Actually, this line of concern addresses the specific issue of how procedures can
be remotely invoked throughout the different unit levels, thus involving both code allocation
criteria and the communications media to be used, as follows:
• concerning code storage, executable code corresponding to the possible role of each
module, according to its hardware contents, resides permanently in non-volatile
memory there located — hence, in the course of initialising an application, short
message strings are passed along the system, each message unit consisting of a
command code and the respective parameters;
• the integration of a number of independent modules in a distributed system, usually
deeply embedded, led to the choice of CAN (Controller Area Network) serial bus (1)
as a primary communication mechanism adequate to link deeply embedded units in a
system, irrespective of time stringency and distances involved, even though
complemented by short-haul, low power, wireless networking.
These decisions implied the use of CANopen high-level protocol (2), which proved to be a very
suitable tool to support the communication semantics required by what then became a
complete strategy of virtual instrumentation.
The above considerations inspired the implementation of a universal SCADA (Supervisory
Control And Data Acquisition) platform able to cope with the stringent requirements found in
the typical industrial applications, regarding both functional flexibility and time
management, thus reflecting the potential diversity of variables involved in each and every
application

2.1. Architecture
The overall system consists of a number of fully autonomous units of four different roles and
types, which are briefly described as follows (from top to bottom in the hierarchy):
• The central dispatch station, responsible for data gathering, final validation, archival
and interactive processing, as well as for applications programming and interactive
follow-up — in a company whose management is based on CIM (Computer Integrated
Manufacturing) methods and tools, this is the gateway of the production department
to the backbone network in the company;
• Integrating units, which consolidate (i.e., validate and reduce) and appropriately
route the information produced at those lower level units under their respective
authority, and, whenever required, provide local human interfacing;
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•

Data acquisition and control units, which digitise analogue input signals according to
their frequencies and amplitude range, take notice of events as they occur, make
control decisions and drive actuators;
• Smart transducers and actuators, to be used whenever variables and/or their
locations recommend special or specific concern.
The key to system architecture is a basic cell structure comprising one unit of a certain level
and a number of units of the immediate lower level, which adequately replicates so as to
encompass all variables and devices in each and every application case. Embedded
communication within a cell is carried out so that (i) lower level units do not communicate
with each other, and (ii) the top-level unit in the cell also acts as gateway to the respective
network (of either type), at the next higher level. Thus, this dual-ported operation facilitates
a multi-buffering scheme, which ensures constant-rate data flow across the whole system
and, therefore, predictable time in either case of remote data access and I/O humantriggered operation, as required by real-time operation.
Another key factor for the success of this design was the basic choice of communication
technologies to support the different communication needs throughout the system: (i)
CANbus, a fieldbus technology that is particularly suitable in cases like this one, where the
network hierarchy implied in the architecture serves the purpose of distributed computing at
device level, besides its outstanding capabilities of error detection, thus leading to increased
reliability, real-time response, simplicity and low cost, and (ii) IEEE 802.15.4 wireless
embedded networking platform (3), allowing flexible configuration (topology), high security,
low cost, long battery life, reasonable data rate, and effective network management, thus
producing networks that are reliable, flexible, secure, and easy to use.
Both communication mechanisms being specified at the two lowest levels of ISO/OSI only,
CANopen was considered in order to support a complementary role consisting in addressing
functions whose resources (both hardware and software) are already made available in the
modular units. Such a high-level approach lends to minimising the effort involved in system
integration by adopting the concept of device profiling, thus standardising the communication
contents (both syntax and semantics) that are to be transferred to each other.
Being a natural add-on to CAN networks, the CANopen model to describe devices (including
functionalities and the mechanism of communication to explore them) was extended to the
wireless network, with the logic adaptation to the particulars of a different architecture,
especially to accommodate message routing (4).

2.2. Technology
Both hardware and software supporting technologies were selected and implemented so as
not to compromise the final outcome, vis-à-vis the ultimate objectives and the system
architecture previously defined.
Thus, starting from the top central unit, it was based on a commercial PC, for its role mainly
consists in providing extensive historical data storage, and supporting the appropriate local
human interfacing to the overall system operation, as well as a number of web services
required for remote operation. All other units referred to above are built using
microcontrollers of the latest generation as basic building blocks, to the benefit of size, cost,
reliability, power consumption, and simple and effective integration, in result of the
commonly available software development tools of good quality.
In fact, especially owing to the paraphernalia of built-in devices in new microcontrollers,
these tend to be more reliable and compact, as well as efficient and versatile. In this line,
the Texas Instruments MSP430F24xx device ‘family’ appears as paradigmatic, especially as it
integrates five major facilities: (i) ‘intelligent’ interfacing to field variable signals through
capture/compare inputs and PWM driving outputs, which, when duly associated with internal
timer units, can be used for plain timing, pulse width measurement, event counting, etc.,
and one analogue data acquisition chain including an eight-input analogue multiplexer,
sample-and-hold and 12-bit ADC, (ii) two UCSI (Universal Serial Communication Interface)
controllers, implementing low-level (physical and data-link layers) standard protocols in
hardware, (iii) FLASH memory in generous amounts (56–116 kbyte), thus providing the long
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sought flexible (on-site read/write), non-volatile memory for both programs and data, plus 48 kbyte of RAM, (iv) hardware multiplier, for faster data handling, and (v) hard real-time
capabilities deriving from the built-in multiple priority interrupt manager that allows ‘clean’
prioritising of interrupt sources, and by fast context switching in response to interrupts
through increased flexibility in register bank handling. Thus, MSP430F2410/7/8 devices
proved as being perfectly suitable for supporting either type of field-integrating units, data
acquisition and control modules and smart sensors/actuators — according to memory
requirements —, mostly for they qualify as ultra low-power devices (<1 mA @ 3.3 V, in active
operation), greatly contributing to extend battery life in battery-fed smart sensors and
actuators. The IAR Embedded Workbench suite of tools, from IAR Systems AB, was very
successfully used to support software development in all units sharing the same
microcontroller technology.
In order to reduce the overall size of either unit types, they are implemented with recourse
to tiny PCBs. Thus, in case of smart sensors/actuators, 3 different PCBs ― made circular, of 4
cm diameter ―, are stacked together, that can be described as follows: (i) the
‘motherboard’, thus containing the microcontroller, on-board sensors, and supply conversion
and management devices, (ii) one board with interfacing devices to field signals, and (iii) one
board with the appropriate communication controller of either type, wireless (CC2420/2520,
from Texas Instruments) or CANbus (MCP2510, from Microchip Technology). Field-integrating
units share the same approach to building blocks, with the minor exceptions that the
‘motherboard’ here is shaped as rectangular (8 x 12 cm) and permanently includes a CANbus
controller, the add-on communications board being required only in case of integration in the
wireless network.

2.3. The real-time operating system
In what concerns software structuring, a mechanism for the appropriate handling of software
tasks running in each of the different system modules was also designed, so as to keep up
with the hardware structuring in what concerns the level of modularity. Thus, a package of
software was designed and implemented with the objective of providing support to the basic
functions of both resource and task executive management at each unit in the distributed
system (except the top central unit), with respect for the stringent time constraints affecting
the majority of tasks running there. This software is, therefore, a real-time operating system
that was specially devised to fit in the small amounts of memory that are available in
embedded units.
This operating system is based on a kernel that was conceived and developed in order to
support multi-tasking, pre-emptive task management, and was organised as a collection of
small modules structured functionally. As a result, users can have it duly fit to their specific
needs concerning both the available functions and resources.
The kernel in our operating system provides the classic primitives for inter-task
synchronisation, communication, and resource sharing. Furthermore, the kernel constitutes a
platform for embedded software in the form of multiple, independent and concurring tasks,
which provides these tasks with their private executing environments. Three levels of
processing have been devised, as shown in Figure 1: the interrupt level, the system logical
level, and the task level. Execution priorities in the interrupt level depend only on the CPU
architecture, and they are statically assigned in the course of applications programming.
Priorities at task level were made to vary between 1and 62, the priority level 1 being the
highest. Level 0 was assigned to an ‘internal’ system task, called system logical level, which
integrates the intermediate processing level.
In fact, in order to tackle the complex software in real-time units, namely those involved in
data gathering and control functions, it is sensible to split the whole application into small
task units, which are to be executed according to their specific time constraints, in a
sequence duly managed at the level of the operating system kernel. So, here, besides its
contents of executable code and data variables, each task is allocated its own virtual CPU,
with specific program counter, general-purpose registers, and stack pointer. Situations may
exist where the same code segment serves different concurring tasks.
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Figure 1 – Processing levels in the RTOS kernel

A simple mechanism of management was implemented here, with few straightforward rules,
for the sake of both speed and reliability. Thus, in the progression of one given task, it skips
from one state to another according to its own logical activity. As shown in Figure 2, a threestate scheme was devised here, involving four state transitions, which proved to be both
efficient and reliable in multi-tasking operation. As depicted there, transition 1 corresponds
to a situation where the task cannot continue and, therefore, a system call ought to be made
for it to be declared as blocked. Transitions 2 and 3 are both induced by the scheduler:
transition 3 corresponds to a pre-emption of the current task, and transition 2 occurs
whenever the task under consideration is promoted to the active executing state, thus
replacing the previous one in that same situation. Transition 4 is triggered by a specific
condition indicating either an external event or the availability of a given recourse, which, in
any case, kept the task pending. Finally, whenever there is no other task executing, or this
considered task is of the highest priority, transition 2 occurs immediately, as a default case.

2

Executable

3
1

Create Task

Executing

1-Block
2-Select by process dispatching

4

NonExecutable
(Blocked)

3-Withdraw by process dispatching
4-Unblock

Figure 2 – State-transition diagram of one single task

This task management scheme — simple, yet effective and reliable —, along with hardware
structuring and the adopted communication mechanism, paved the way for an overall wellbuilt platform to suit the needs for the remote programming of embedded controllers in
distributed computing systems.
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3. Applications programming
Special emphasis is put on the human interfacing to technology, by lifting up the traditional
focus from the level of applications to that of services — applications are devised and built
for machines, and services are built for people — therefore aiming at serving user's needs, but
relieving them from low-level platform concerns. Hence, the use of techniques within the
scope of virtual entities contributes to (i) facilitate human interaction, and (ii) reduce the
number of messages required to maintain consistent state among many units distributed
across the network, in the sense that update messages are sent only to units with entities
that can perceive the change.
This way of devising and implementing complex systems is supported directly by the CANopen
high-level protocol, as it provides the means to support the communication semantics
required by the remote set-up of devices and functions.
CAN bus

CAN controller
RX MailBox

TX MailBox

RX CAN Int

CANopen
Task
Dictionary
Communication
Objects
Application
Objects

Process
Application

Task

Controlled process

Figure 3 - Flow of information within CANopen

The diagram depicting the information flow in CANopen software (Figure 3) shows how
information interacts with the different functional layers in a CANopen node. It can be
noticed that there is no direct link between process application tasks and the communication
management task, data being transferred through object variables located in the object
dictionary; this one consists of a communication profile, which is common to all devices in
the family, and applications related data in one or more device profiles specifying device
attributes. In this manner, devices become uniquely and universally represented by an
electronic data sheet (EDS) and a device configuration file (DCF), both supplied by
makers/vendors.
In CANopen networks there are two standard communication mechanisms: through Process
Data Objects (PDO), which are responsible for real-time data distribution, and through
Service Data Objects (SDO), which are responsible for block transfers of configuration data.
More specifically, PDO mechanisms provide synchronisation primitives for real-time data
transfers between modules, with a very light protocol overhead. Also, in a determined
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module, two SDO are used to allow other nodes to access the module’s Object Dictionary,
each of the SDO thus providing a simplex channel. Figure 4 also depicts the control block,
which links directly to the operating system kernel in order to control programs execution in
connection with message identifiers, NMT (Network Management Tasks) representing the set
of rules that are programmed to assist top-level, device-oriented network management.
CAN driver

CANopen block
SDO
Control
NMT

PDO

SYNC

Process Application
Figure 4 - Structure of the CANopen block

Schematic models illustrating the articulation of task control operation within CANopen and
the low-level CAN message signalling are shown in the self-explanatory Figures 5 and 6,
respectively for reception and transmission.
CANopen
application

CAN driver

Hardware
CAN
Controller

Reception
Buffer
Control
task

RSI
CAN

Rx CAN obj

RX obj CAN

Partition

Figure 5 - Description model of message reception

CANopen
application

Hardware

CAN driver
CAN
Message transmission

CAN
Controller
Control
task

RSI
CAN

Tx CAN obj

Tx Semaphore
with Timeout

Figure 6 - Description model of message transmission
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Within CANopen, the concept of device profiling was adopted to identify units in a system,
thus generally standardising the communication contents (both syntax and semantics) that are
to be transferred to each other. Thus, a CANopen profile family for a determined device type
provides both descriptions on the actual devices’ functionalities and the communication
mechanism to explore them, i.e., consists of device profiles (5) and one communication
profile (6).
This approach provides present flexibility and ensures room for future developments of device
profiles, therefore recommending CANopen for the setting-up and maintenance of complex
systems. In addition, CANopen provides standard network management and system services,
such as synchronism, emergency messaging and system time provision. These are,
synthetically, the reasons why CANopen was chosen as the paradigm of an equivalent highlevel transactional service over the wireless network adopted here.
This led us to a layered approach to the respective protocol stack, as depicted in Figure 7,
where layers other than physical and media access control are used to support message
routing, plug-and-play operation (mobility, in general terms), and local functionalities.

Figure 7 - ‘Mobile’ device control protocol stack

Thus, having adopted a cluster-tree topology for our wireless network, so as to enforce the
hierarchy throughout the network, message routing is pre-determined to the point where a
faulty master node is found; then, another master node is instructed from the top so as to
take its place, with a new list of ‘tributary’ nodes (Figure 8).
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(solid lines = normal paths; dotted lines = alternative paths)
Figure 8 - Message (re)-routing

In the same manner, new nodes being ‘introduced to’ the network are ‘welcomed’ by
masters that have been previously appointed to the job ― pre-routing regions are
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dynamically created, which limits the propagation of route requests. Therefore, the
protocol handles both new route formation and route update circumstances.

4. Conclusion
This was devised as a hybrid ad hoc network, linking fixed infrastructures with self-installing,
potentially mobile devices, in a typical scheme of sensor network with high (re)configuration
ability. Problems concerning both data communications and topology control had to be
tackled, which led to solutions for service access and network organisation that are
innovative and reliable.
Pilot installations have been set up in order to demonstrate this integrated platform in the
scope of both industrial and building automation, with satisfactory results so far.
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Abstract
With the beginning of XXI century airships has been seen as a complementary platform of air transportation systems
in use capable to create new market niches and new productive sectors. Nowadays airships are intended for several
applications such as: heavy cargo transportation, point-to-point transportation, advertising, aerial observation,
patrolling and monitoring, research, and tourism. The return of the airships is attached with a growing concern
among the aeronautical community to adopt green technologies economically sustainable able to build up
innumerous technological developments in airship projects. This work firstly examines these technological
improvements, secondly shows the feasibility of airships in certain market niches, and thirdly brings out a primary
study concerning the viability of using airships within the portuguese tourism sector.
Key Words: Airships, Conventional Air Transportation Systems, Tourism Sector.
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1. Introduction
All over the world there are several countries where airships are being used for military and
civilian purposes but it is the tourism sector that has received greater benefit from the use of
them motivated by climate changes, increasing of fuel prices and by the growing
environmental concern of users. These have brought a new kind of tourism with socioenvironmental awareness where tourists choose a leisure transport mean environmentally
friendlier instead of a fast but polluting one. For these reasons the encouragement of
innovation has been gradually supported not only by private investors but also by some
governments with concerns about rethinking their transportation systems.
Considering the relevance of the use of airships within the context of a sustainable
project this work also underlines the sense for Portugal to carry out a study aimed at
examining not only its technical and economic feasibility but also its acceptance by the
customers in general. This paper synthesizes the improvements in recent airship technology,
describes a feasibility study of an airship project capable to perform tourist flights in
Portugal, and lastly presents conclusions and recommendations for future research.

2. State of Art
This state of art presents briefly the main developments in the design of modern airships,
points some operational constraints that still persist, describes the main application scenarios
that are being open up for these aircraft, and finally makes a brief overview of the current
European airships airworthiness legislation.

2.1 Technological characteristics
The state of art of airship presents new research that paves the way for the resurgence of
renewed horizons for the application of airships including new technologies of production far
away from the archaic ones used by mid Twentieth century; in fact, companies are focused
on the research, development and testing of new airships concepts and designs.
As the envelope constitutes the main structural element in airships it requires
particular care since the design phase up until the limit of the operational lifetime of the
aircraft. In the development of airships, as stated by Miller and Mandel (1), the materials,
design and implementation should meet highest standards. This requires the evaluating of all
loads that limit the resistance of the envelope fabric during the design phase and this
procedure is crucial to minimize leakage of lifting gas (0.3 liters/m2, 0.26gal/10.74ft2, per
day) and to still withstand adverse climatic agents such as ice, wind, snow, UV radiation and
extreme temperatures.
Since the beginning of this century several research works deeply studied the viability
of the application of renewable energy systems to airships as electrical propulsion and energy
storage, photovoltaic systems, and removing systems of residual heat. In 2001 NASA's Glenn
Research Center conducted an investigation for the employment of such propulsive systems to
airships involved in long-duration missions (2). This project involves an effort to optimize the
project thus maximizing its efficiency as it's necessary to consider the energy and propulsive
systems and the aerodynamic performance of the aircraft as an whole to guaranteed the
minimum weight of all systems and to ensure the proper balance between generation/storage
of solar energy and energy consumption in the airship propulsion, taking into account seasonal
variations of wind and sunlight, mission objectives, maximum weight of the airship, and
latitude and altitude of flight.
Different operating altitudes provide airships with different technical characteristics.
Based on the operation altitude, airships can be divided into three categories (Figure 1).
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Figure 1 - Airships operation altitude and related investment companies

Modern airships have advanced avionics and electronics systems which ensure safe
operation and good maneuverability in all flight phases like Fly-By-Wire (FBW) and Fly-ByLight (FBL) controls. Flight data processor and flight control systems form the management
system for a data exchange called Onboard Managing Data Exchange System (ODEMS).
Currently airships satisfy the safety rules imposed by FAA (Federal Aviation Administration)
and designers collaboratively, included at Federal Aviation Regulations (FAR) establishing all
those for flight by instruments and for air navigation. Also modern airships use onboard
systems such as Ground Position System (GPS), infrared vision systems and meteorological
sensors to enable night operations. The airships flight operations follows basic safety rules too
as those of Instrument Meteorological Conditions (IMC) putting them in the same operating
safety standards than traditional aircraft regarding flight instruments and airships navigation.
Figure 2 presents the reviewed literature that is the basis of the technological
characteristics above mentioned.
TECNOLOGICAL ADVANCES

Structures, Materials and New
Construction Technques

Miller and Mandel (1)

Propulsion Systems, Control and
Stability

Khoury and Gillett (2)

Khoury and Gillett (2)
Boyd (8)
Brooke, Wakefield and
Bown (3)
Valera and Nagabhushan (9)
McDaniels, Downs, Meldner,
Beach and Chris (4)
Colozza and Dolce (10)
Cahn-Hidalgo (5)
Oñate and Kroplin (6),(7)

Hall, Kerzhanovich, Jones, Cutts,
Yavvrouian, Colozza and Lorenz (11)

Figure 2 - Literature concerning airships technological characteristics
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2.2 Operational constraints
The buoyancy control always has been a primary problem of airship projects but advances in
the airship’s technology are finding workable solutions to ensure safety control in its lift and
buoyancy. Airship balance is affected by several factors such as: fuel consumption,
differences in barometric pressure, temperature changes in the surrounding air and/or in the
lift gas, precipitation and humidity, etc.. Currently the buoyancy control can be achieved
through mechanisms of weight compensation.
Also all means of transportation are more or less affected by climatic causes as show
in Table 1.
For airships operations the influence of meteorological factors is evident; however
modern ones have onboard specific equipments which enable safety flights under the
requirements established by International Civil Aviation Organization (ICAO). It's necessary to
realize that more than 20% of aircraft incidents/accidents with conventional aircrafts are
resulting by climatic agents.
Table 1 - Key environmental factors affecting transportation modes
Climatic
Factors
Thunderstorm
Heavy rain

Maritime
Transport
Little
affected
Little
affected

Strong wind

Affected

Storm

Much
affected

Ice

Affected

Hail

Little
affected

Road
Transport
Little
affected
Affected
Little
affected
Much
affected
Much
affected
Affected

Rail
Transport

Air
Transport

Airship
Transport

Affected

Affected

Affected

Affected

Affected

Little
affected
Little
affected
Affected
Little
affected
Little
affected

Affected
Much
affected
Much
affected
Much
affected

Much
affected
Much
affected
Much
affected
Affected

Also, low commercial supplies of Helium, used as lifting gas, due to geopolitical issues is an
important constraint that must be taking in account. Last, but not least, it is necessary to
underline either the low availability of licensed flight crews within the market or specific
training programs.

2.3 Operation scenarios
With technological revolution in the design of airships, new market horizons for their
application have sprung up. Taking into account the airship feasibility this work presents a
summary list of the most viable areas for their applicability:






SURVEILLANCE, MONITORING:

airships have proven to be able to meet long-range missions
and to perform long endurance flights thus maintaining flight for long periods of time
without refueling; when equipped with radars they can even work as platforms of
surveillance/monitoring;
TRANSPORTATION OF GENERAL CARGO, HEAVY AND INDIVISIBLE LOAD, PERISHABLES: airships have
proven to be more cost effective thus providing a much more economic operational
cost than that of current aircraft with less maintenance costs and applying reduced
rates of transport; so they are emerging in a medium-to-long term as a sustainable
alternative to cargo transport system. The implementation of airships as an
alternative mean of transportation must be as a complement to the existing transport
network in a strategic position inside the market;
PASSENGER TRANSPORT: airships give tourists the possibility to admire fascinating
landscapes in a new, comfortable and romantic, air transport mean. Storm and
Peeters (10) state that airships are capable of competing with railway in long
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distances for its ability of link point-to-point nodes; concerning road transport,
airships are only able to compete in the tourism sector and for distances over 200km
(108mi); if compared with the maritime transport, the airship is competitive with
cruises for distances between 200km (108mi)and 1,000km (540mi).
Environmental concerns are influencing the choice of transport systems and
consumers are impelled by a sustainable consumption with environmental concerns; Storm
and Peeters (10) concludes that environmental impact of airships operating at moderate
speeds 100km/h to 150km/h is similar to environmental impact of the railway thus
transforming the airships also into a green transport system.

2.4 European legislation
The rebirth of airships exposes the lack of legislation existing in several countries to
accommodate the operation of such vehicles and thus the need for the authorities to
determine the operational standards that ensure patterns of safe airworthy establishing a
parallel between airships and conventional air transport, not only for safety purposes but also
to reassure its potential market.
The European Aviation Safety Agency (EASA) has now Specific Airworthiness
Specifications (SAS) for airships as well as requirements to emit Airships Type Certificates
(ATC); the first ATC was emitted in April 2005 for Zeppelin LN N07.
Concerning airworthiness certification of airships and related operations
specifications Germany and Netherlands are the European countries the more advanced in
such theme; accordingly with Szirmai et al. (11), to ensure flight safety the Airship Transport
Requirement (ATR) requires performance tests proving structural strength of the envelope
when subjected to ice, snow or damaged under bad weather conditions. In Portugal the
national Civil Aviation Authority (INAC) published a Technical Information (12), in practice a
transcription of PART M of EC Regulation No. 2042/2003 (13), as an official statement related
to airships although for non commercial use.

3. Case Study
Airships are being studied for commercial transport in different parts of the globe as in
Canada, Brazil, Australia or even India, to connect remote areas with poor surface
infrastructure which only can be reached by air or walking; in fact it’s expected that airships
will become a competitive mean of transport to link areas served by deficient transport
infrastructures.
Taking the principles of sustainable development of the air transport airships are the
most environmentally friendlier vehicles with lower fuel consumption and with higher
endurance (14) so they are paving the way for the emergence of new markets such as the
eco-friendly tourism. Considering the airship´s operational specifications remote areas can
become more easily to reach without the constructions of surface infrastructure and with
minimum environmental impact keeping their wildernesses.
This section presents a study carried out to understand the viability of using airships
inside the ecotourism market and within a Portuguese national park; as a restrict and remote
area Parque Nacional da Peneda Gerês (PNPG), (Figure 3), in the north of the country, is still
a market niche for the use of airships thus providing to the tourists the opportunity to overfly
places otherwise inaccessible. Details of this case study are presented as the characterization
of the Area of Operations (AO) and the description of the Operational Parameters (OP).

3.1 Touristic flight
To perform the case study firstly we conducted an online survey (15) since April 2010 till July
2011 to test the acceptability of an airship within an universe of potential users. The results
gave us very positive insights about the acceptability of an airship operating in the tourism
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sector; in fact among 705 respondents 85% of them (595) admitted that an airship would be
able to provide good tourism/cruise services and 58% (384) of them would choose a touristic
route precisely within the north region of Portugal.
The location selected for the airship operational base is the aerodrome of Braga in
the north of Portugal. Braga is the third major city within the Portuguese territory and is
halfway between two major touristic centers both fitted with international airports - OPorto
(Portugal) and Vigo (Spain). Close to Braga we have the PNPG which is the only protected
area in Portugal classified as National Park. It is geographically located in the northwest of
the Iberian Peninsula and it reaches an area of approximately 70,290 acre. This is an irregular
area with rough terrain and altitudes reaching 5,068feet (1,545m). Within the PNPG surface
transport infrastructures are almost nonexistent as the only ways to access and visit the park
are almost through bike tracks, walk tracks, or horse tracks.
To analyze the contribution of the airship for regional development, mainly in this
particular case of the ecotourism over the PNPG, a study was conducted about its feasibility.

3.2 Possible solutions
Also the aerial tourism within the PNPG is almost nonexistent with some tours to be
performed by demand using either an aircraft (SOCATA TB10 Tobago) or an helicopter
(Agusta-Bell AB206B) both based on Braga aerodrome.
So this study aims to explore the potential of the aerial ecotourism over PNPG with a
tour covering the most interesting areas. As stated in Figure 3 we choose a route of about
250km (134mi), (Braga – Senhora da Peneda – Lindoso – Vilarinho das Furnas – Caniçada –
Paradela – Braga), to compare aircraft, helicopter and a (selected) airship performance
assessing mainly operational parameters, operating costs and environmental impacts.

Figure 3 - Parque Nacional da Peneda Gerês (PNPG)

3.3 Airship selection
Considering the topography of the terrain airship must be able to operate at altitudes above
1,500m; also to be profitable we assume groups of at least 10 occupants per flight.
In airship selection we take in account technical data and mission parameters. We
analyze the two current models of airships with the greatest commercial acceptance: LZ N07101 and Skyship 600. Based on Table 2 we conclude that LZ N07-100 model evidences an
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overall technical data slightly higher than the Skyship 600 one which also increases the fuel
consumption. Since this is a mission that aims to increase the ecotourism and considering also
environmental impacts over PNPG we select Airship Model Skyship 600 with modifications Nos.
647 e 669 (16).
Table 2 - Technical data and mission parameters for airships selection.
(Adapted from (16), (17) and (18))
Technical Data

Unit

LZ N07-101

Skyship 600

Max. level flight speed

km/h

125

105

Max. take-off weight

kg

8,040

7,100

Max. length

m

75.00

61.0

Width

m

19.5

19.2

Height

m

17.4

20.3

Service ceiling

m

2,850

2,500

Envelope volume

m3

8,450

7,188

Fuel consumption

l/hour

68

45

Unit

LZ N07-101

Skyship 600

Noise/Emissions

low

low

Vibrations

low

low

24

24

Mission Parameter

Max. Endurance

hour

Max. #Pax
Flight Crew

]8;13]

]8;13]

2 pilots

2 pilots

NOTE: 1km = 0.62mi; 1kg = 2.20lb; 1m3 = 264.18gal; 1l = 0.26gal

3.4 Operational parameters
It’s necessary to collect the airship operational parameters in order to outline its economic
model. Table 3 describes the main operational features of the Skyship 600 concerning this
study.
Table 3 - Operational parameters of airship model Skyship 600.
(Adapted from (16),(17))
Maximum Performance Parameter

Unit

Maximum number of occupants

Value
13+2

Maximum speed

km/h

85

Cruising speed

km/h

64

Travel altitude

m

300 to 1,000

Maximum Range

km

640

NOTE: 1km = 0.62mi

The Skyship 600 is an airship in line with our targets which is evidenced in Table 3: the
maximum range will be enough for our route (250km or 155mi), the maximum altitude will
surpass (if necessary) the highest mountain in the area (1,545m or 5,150ft), and it may
transport groups till 13 persons each one.
To evaluate the airship feasibility the operational parameters must be set with the
technical specifications too thus enabling to understand if the proposed vehicle fulfills
operational requirements.
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3.5 Operating costs estimation
The basic operating costs are those of Table 4.
Table 4 - Estimated costs for airship economic model. (Adapted from (14))
Parameter

Unit

Fuel Consumption
Acquisition cost (including lift gas supply)
Annual maintenance & spares

Cost

l/h

45

million €

10.93

% of hull costs

6.2

Annual cabin & ground crew

€

2,807,619

Hangar

€

8,422,826

Ground support equipment

€

3,509,511

Revenue from operation

Benefit

% of operating cost

25

Estimation of costs is a very delicate operation as uncertainty is always present
mainly Demand which is not a controlled variable as well as fuel price and some maintenance
operations. Nevertheless Table 4 shows a quite reasonable estimation of all the parameters
thus allowing a quite comfortable cost benefit analysis.
Thus explained the case study and exposed some particularities as the Operational
Parameters and the Operating Costs the next step consists in a cost benefit analysis among
SOCATA TB10 Tobago aircraft, Agusta-Bell AB206B helicopter, and Skyship 600 airship, to
achieve an economic model.

4. Technical and Economic Analysis
This section carries out a cost benefit analysis and a comparative one among all the
alternatives to explore the aerial ecotourism within the PNPG in order to understand the
feasibility of this project and to achieve the construction of the airship economic model.

4.1 Cost benefit analysis
After the preliminary steps where the assumptions for the project were established now it is
necessary to understand its economic viability. This step starts for drawing the flowchart of
the Cost/Benefit Analysis (CBA) for the airship (Figure 4).
Airships Costs:
- Operating Costs;
- Infrastructure Cost;
Comparative Costs between the
airships and other means of tranport
that provide the same service

Costs

Tourism:
- Travel Confort;
- Visit otherwise inaccessible locations;
- Ecotourism

Revenue

Benefit

Cost Benefit
Analysis

Yes

No

Change the operational
parameters

Construction of the economic model
Figure 4 - CBA flowchart for airship
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Table 4 evidences as the economic model depends on airship costs as well as on
tourism characteristics. Of course it is necessary to balance both items to achieve the best
CBA but this is quite easy to control even within an ongoing project.
Table 5 compares the most important mission parameters among the three
alternatives. We can conclude that as expected the airship obtains the highest scores within
all of them.
Table 5 - Comparison of the mission parameters
Cost Item

SOCATA TB-10 Tobago

Augusta-Bell AB206B

Skyship 600

high

high

low

Fuel Consumption
Noise/Emissions

medium

medium

low

Vibrations

high

medium

low

Max. Endurance

low

low

high

4
Lycoming O-360-A1
(reciprocating) x 3

4
Allison 250-C20
(turboshaft) x 1

13+2
Textron-Lycoming IO540 (reciprocating) x 2

Max. Numb. Occupants
Powerplant

Based on Figure 4 and stated the benefits of using an airship in our mission if
compared with the aircraft and the helicopter now it's necessary to carry out a comparative
cost analysis.

4.2 Comparative costs
To realize a comparative costs analysis among the three possible solutions we only consider
its annual costs. Thus Table 6 evidences basic costs per year not including acquisition cost of
the vehicles.
Table 6 shows how the airship presents lower cost per nautical mile and a reasonable
fuel cost per hour; however it evidences the higher value of total costs which is justified by
its technical specifications: airships need support infrastructures ashore more complex than
those of both competitors.
Table 6 - Comparison of basic operation costs
Cost Item

Unit

SOCATA TB-10 Tobago

Agusta-Bell AB206B

Skyship 600

Cost per nautical mile

€

0.69

7.88

0.70

Fuel cost per hour

€

58.20

612.64

90.00

Total cost per year

€

1,062.40

1,326.40

1,894.22

4.3 Airship economic model
The cost benefit analysis of the airship operation revealed the viability of such a project, if
compared with conventional air transport vehicles. The benefits of using airships are huge
and the operating costs per year are expected to be supplanted by demand.
The main objective of this study is to launch the guidelines to construct an airship
economic model that can be applied to evaluate if and how those air vehicles can be used as
alternatives to the conventional ones.
Based on the above mentioned state of art and the specifications of our case study we
construct a matrix of the operational parameters of an airship economic model (Table 7).
Table 7 is self explanatory, nevertheless is necessary to underline that we made some
assumptions based on some virtual scenarios. All those data must be balanced and corrected
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after the implementation of such alternative within PNPG in the next future thus validating
our conceptual model.
Table 7 - Operational parameters of an airship economic model. (Adapted from (19))
Operational
Description
Units
Parameters
Maximum
weeks of
operation
per year

32 (between May and November)

week/year

Maximum
number of
operating
days per
week

6

day/week

Maximum
hours of
flight per
day

8

/hour

INTERVALS
BETWEEN
TAKEOFF

FLIGHT
DURATION
Operational
cycle

1.30

/hour

1

/hour

NUMBER OF
takeoff/day

TAKEOFFS
PER DAY

MAX. NUMBER
OF FLYING
HOURS
PER DAY

Total time of
the flight
operation

hour/day

77% (percentage of time during which the airship can operate;
it depends on the meteorological factors and the seasonal
conditions of the flight zone)

Flight hours
per day
Load factor

74% (percentage expected of occupation of the airship)

Seats per
year
Airship
operational
life

seat/year
18,000

hour

5. Conclusions and Recommendations
The background of airship technology comes from the XVIII century. Since then all these years
were of experimentation and empirical knowledge that act as basis for a sustainable future in
emerging technologies thus making possible the return of airships. This revived interest in
airship technology brings a multitude of technical concepts resulting from interdisciplinary
research.
As previously mentioned the buoyancy control always has been a primary problem of
airship projects but advances in the airship’s technology are finding workable solutions to
ensure safety control in its lift and buoyancy. For airships operations the influence of
meteorological factors is evident too; however modern ones have onboard specific
equipments which enable safety flights under the requirements established by International
Civil Aviation Organization (ICAO). It is necessary to underline either the low availability of
specific crews within the market or specific training programs; also this is an important
constraint that must be taken in account.
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Our case study carried out to understand the viability of using airships inside the
ecotourism market in general and within a Portuguese national park in particular; as a restrict
and remote area the Parque Nacional da Peneda Gerês (PNPG), in the north of the county, is
still a market niche for the use of airships thus providing to the tourists the opportunity to
overfly places otherwise inaccessible.
We detail the alternatives to this solution, the selection of the appropriate airship,
the related operational parameters and the operating costs. Finally we made a technical and
economic analysis based on a specific CBA flow chart and a comparison of costs among
alternatives was made to construct the so called Airship Economic Model (AEM).
The AEM yet is not finished as we made some assumptions based on some virtual
scenarios that must be balanced and corrected after the implementation of such alternative
within PNPG in the next future, thus validating our conceptual model.
Also future research will be focused on the estimation of costs. That’s a very delicate
issue as uncertainty is always present mainly on Demand, which is not nowadays a controlled
variable, as well as the fuel price and some maintenance operations.
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Resumo
Desde os tempos mais remotos, ciência e arte definiram caminhos, por vezes opostos, mas, partilhando dos mesmos
objectivos – o conhecimento e progresso. A partir da segunda metade do século XX, a interacção entre as questões
práticas e teóricas entre os diversos campos de investigação tornou-se uma marca profunda da sociedade e cultura.
As mudanças ocorridas alteraram a forma e o espaço arquitectónico, diluindo o clássico sistema estético de
composição, dando lugar a uma época pós-moderna, onde desapareceram as leis universais. Como nada permanece
autónomo, não parece possível definir um tema dentro dos limites de uma forma de arte específica; assim, as
diversas formas de arte procuram soluções para os seus problemas, não só dentro, mas também fora de seus
domínios, influenciando-se entre si e transformando-se. Um bom exemplo desta existência interactiva é a relação
entre arquitectura e cinema, em que o tema da cidade e do espaço é uma constante.
Palavras chave: arte, ciência, arquitectura, cinema, cidade, futuro.

Como Lewis Mumford afirmou no livro História das Utopias: «(…) é forçoso reexaminar os
idola que nos ajudarão a reconstruir o nosso meio”. Temos, portanto a obrigação, mais do
que nunca, de reflectir sobre o lugar da ciência e da arte na nossa vida social, para sabermos
de que forma estas podem contribuir mais assertivamente na melhoria da condição de vida
do homem (…)»1
Tempos houve, em que cientista e artista olhavam o “mundo exterior” com o mesmo tipo de
lente. Da mesma forma que Jean Luc Godard considerou o cinema uma forma de arte multidimensional, há muito que Pitágoras era já conhecido como matemático apesar de ter sido
também filósofo, assim como Miguel Ângelo enquanto pintor foi simultaneamente escultor e
poeta e, Leonardo da Vinci mais conhecido como pintor, foi também cientista e inventor, tal
como Jean Renoir e Robert Bresson ou mesmo Strohein escreveram música. Sergei Eiseentein
que teve formação em arquitectura, pintou, e Alain Renais esculpiu, o que prova que ciência
e arte não têm que constituir necessariamente universos opostos.
Em termos históricos, a separação da
ciência do corpo comum da literatura teve
início, provavelmente, no mundo ocidental,
aquando da morte de Platão e posterior
instituição das colecções de história natural
de Aristóteles que, ao separar a sua obra
nos géneros exotérica e esotérica, acabou
por definir dois ramos da literatura, duas
formas opostas de explicar o mundo, dois
métodos distintos de abordagem dos
problemas da Humanidade. Enquanto o
primeiro ramo ligado à literatura popular
correspondia ao mundo dos filósofos, dos
poetas e do cidadão comum, cujo horizonte
de acção se relacionava com a experiência Fig 01 – Escola de Atenas, Rafael, 1509/10.
do homem em termos gerais; o segundo
ramo ligado à literatura científica tinha como interesse específico os problemas relacionados
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com a comunidade e o humano. Com a cristalização do pensamento grego sentida após a
queda da escola de Alexandria, o primeiro género literário foi perdendo importância e
assistiu-se à lenta, contudo progressiva afirmação do segundo. No final do século XIX assistiuse ao desenvolvimento desse conhecimento e, após a Revolução Industrial, essencialmente ao
aumento da especialização. As ciências foram, por assim dizer, isolando-se cada vez mais do
corpo geral de conhecimento, recorrendo a métodos cada vez mais irreconhecíveis mas
também originais por parte dos filósofos e artistas, até que o processo de diferenciação ficou
absolutamente definido no século XX, onde a filosofia, em tempos compêndio da ciência, viu
reduzir-se o seu campo de acção a uma espécie de papel residual e imperceptível,
remetendo-se a simples cenário de um filme onde a ciência foi protagonista.
Apesar da ciência moderna datar da Grécia antiga e transmitida pelos pensadores árabes, os
grandes avanços remontam, contudo, a pouco mais de três séculos. O conhecimento
disponibilizado pelas ciências exactas como a física, a química, a matemática, e a mecânica,
paralelamente com a Revolução Industrial, permitiu-nos assistir a impressionantes
transformações. É preciso, no entanto, não nos esquecermos que o desenvolvimento da
tecnologia assenta as suas bases principalmente na ciência teórica, apesar da ciência ter
dificuldade em admitir e reconhecer a sua dívida para com a invenção prática. Deste modo, o
mundo real da máquina não é mais do que o produto desse corpo do conhecimento e que
pouco ou nada seria se esta fosse verdadeiramente anulada. Se a relação entre o mundo das
ideias e o mundo da acção não existisse, a Revolução Industrial nas fases mais tardias,
constituiriam prova irrevogável. Os grandes arranha-céus, o metropolitano, as fábricas e
armazéns, os esgotos, os caminhos-de-ferro e as linhas telefónicas da moderna cidade
industrial, constituem verdadeiras odes à investigação teórica da física ocidental.
A ciência possibilitou o acesso aos dados concretos e objectivos com os quais o industrial, o
engenheiro, o arquitecto, o designer, o artista, o inventor e todos os criativos em geral
transformaram o mundo físico e real. Verifica-se no entanto, que a ciência dá normalmente
por terminada a sua tarefa, uma vez fornecidos os factos, ou seja; os objectivos da ciência,
apesar de nos facultarem as ferramentas para mudar o mundo, são alheios à própria ciência,
uma vez que a ciência nem sempre tem sido usada por indivíduos possuidores de uma
perspectiva científica verdadeiramente centrada no bem da comunidade.
As ciências sociais e humanas foram definidas na obra filosófica de Bacon com o título Novum
Organon Scientiarum, publicado em 1620, mas só no século XVIII, se verificaram
desenvolvimentos verdadeiramente válidos. Neste sentido e, de acordo com Lewis Mumford, o
idolum da ciência está incompleto, na medida em que a vida humana é analisada
essencialmente na sua vertente física, faltando-lhe a abrangência necessária em termos
científicos para descrever e explicar qualquer actividade ou condição. De acordo com os
avanços das nossas condições materiais, há que concordar que o aperfeiçoamento da vida
social pressupõe a aquisição de um conhecimento muito mais profundo e realista dos factos
do que as ciências sociais em regra têm sido capazes de proporcionar.
Os motivos apresentados anteriormente, a
par da inexistência de um plano geral,
coeso e ordenado, constituem, entre
outros, alguns dos principais erros pelo qual
muitas das nossas investidas tendem a
falhar sempre que tentamos alcançar o
território da utopia ou lugar bom. No caso
específico da arquitectura; o facto, desta,
ser cada vez mais o resultado da
intercepção entre ciências aplicadas,
humanidades, artes e cultura, padece
muitas vezes dessa conjugação, que leva,
em grande medida à sua incompreensão,
seja dos críticos, especialistas ou povo em

Fig 02 – Casa da Música, arq.: Rem Koolhaas, 1999/2005.
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geral. Pretendemos destacar a natural tendência da ciência em tentar explorar o seu tempo
em benefício próprio, sem demonstrar grandes preocupações com os resultados ou
consequências. Segundo Lewis Mumford, no livro The Place of Science in Civilization (O lugar
da Ciência na Civilização) (1919), Thorstein Veblen realçou a forma como a investigação
científica resulta normalmente da simples curiosidade individual, provando que esta, sendo
estudada por si mesma tem sido, seguramente, um dos grandes passatempos da humanidade,
trilhando, no entanto, um percurso consideravelmente diferente do da arte, do ponto de vista
contemplativo, partilhando, no entanto, dos mesmos objectivos, como o interesse
dominantemente estético e o prazer pela percepção pura. A ciência per si configura-se,
assim, como uma espécie de mundo isolado e auto-suficiente, não sentindo, regra geral,
obrigatoriedade em estabelecer contacto com o mundo real.
Nesse sentido e na tentativa de contrariar essa tendência, no campo da arquitectura tem
havido esforços no sentido desta, enquanto disciplina, recuperar as suas relações de
proximidade com outras áreas, interagindo cada vez mais com as ciências aplicadas como as
engenharias, a matemática, a física, a informática e as tecnologias da informação, mas
também com o design, o urbanismo, a pintura, a escultura, a história, a filosofia, a
antropologia, a arqueologia, a ecologia, a biologia e, por fim a política, a economia e o
direito. Assim, na segunda metade do século XX, muito importante tem sido a interacção
prática e teórica entre os diversos campos de investigação, verificada principalmente a partir
da década de 70, onde a arquitectura viu reduzir-se o espaço que a separa de outros campos
de estudo. Tal facto tem as suas origens no tema cidade, enquanto constante ao longo da
história e da própria vida humana e, por isso, referência em áreas tão distintas como as
descritas anteriormente mas também com a música, a literatura, o cinema, a fotografia, a
banda-desenhada e mesmo o bailado e o teatro, das quais se destacam nomes tão diversos
como: «Julio Verne, Victor Hugo, Honoré de Balzac, Émile Zola, Charles Dikens, Italo
Calvino,Iannis Xenaquis, John Cage, Fritz Lang, Woddy Allen, Guilles Deleuze»2, e outros. A
cristalização da arquitectura enquanto paradigma por uma prática profissional quasimodernista3 tem-se, então desvanecido, substituída por novas abordagens. Nas escolas de
arquitectura e na prática profissional os projectos de arquitectura têm vindo a ser
desenvolvidos com base na análise das estruturas compositivas de Vermeer ou das pinturas
cubistas, na música de Bach ou Meredith Monk ou nos escritos de Heraclitus, Herman Mallville
e Moby Dick, James Joyce e Finigan Wake4.
No plano nacional tomemos como exemplo algumas instituições públicas e privadas que têm
tomado a seu cargo determinadas iniciativas que visam a convergência entre a arte, a ciência
e o cidadão:
1. O Ciclo de Conferências “Once Upon a Place & haunted houses / imaginary cities”, a
Primeira Conferência internacional em Arquitectura e Ficção, organizado pelo
CIAUD/FAUTL e CUC/FAUP em parceria com a Fundação Calouste Gulbenkian e o Museu da
Electricidade, em articulação com a Trienal de Arquitectura em 2010, onde professores e
alunos de mestrado e doutoramento de diversos continentes, tiveram a oportunidade de
apresentar publicamente os seus trabalhos de investigação em arquitectura, com
abordagens variadíssimas desde a intercepção da arquitectura com a literatura, com os
jogos de computador, a banda-desenhada, o cinema, o teatro, etc.
2. O CES – Centro de Estudos Sociais/Laboratório Associado da Faculdade de Economia da
universidade de Coimbra que, sob a responsabilidade do investigador João Mascarenhas
Mateus (PhD), em Outubro de 2010 organizou o 2º Simpósio Internacional sobre Cidade e
Cinema, em parceria com o Centro de Investigação da Universidade de Granada,
supervisionado pelo investigador associado e Professor de História de Arte Francisco
Salvador Ventura.
3. A FAUP – Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, em articulação com o
Centro de Investigação Ruptura Silenciosa, dos quais fazem parte investigadores como
Miguel Graça Dias, Luís Urbano, A. Alves Costa, Jorge Figueira, Juahani Pallasmaa, Tiago
Baptista, entre outros, organizou em 2010, o CURSO LIVRE EM ARQUITECTURA E CINEMA
leccionado pelo Professor Catedrático Dietrich Neumann, das Universidades de Brown e
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING UBI2011 - 28-30 Nov 2011 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

Yale nos EUA. O Curso explorou a relação entre as duas artes desde os primórdios do
cinema até ao final do século XX. Em 2011, o CURSO REVOLUÇÕES. ARQUITECTURA E
CINEMA NOS ANOS 60, procurou debater e analisar a nível nacional e internacional, a
forma como a arquitectura e o cinema partilharam ideais, contextos, pressupostos, temas
e modos de produção. Para tal, o curso contou com o contributo de académicos e
especialistas como Dietrich Neumann, François Penz, Helmut Weihsmann e Richard Koeck.
O Curso contou ainda com a componente prática através do WORKSHOP ARQUITECTURA E
CINEMA, que explorou a forma como a arquitectura real ou encenada, é utilizada no
cinema, nas suas múltiplas dimensões, como uma ferramenta no processo criativo e na
percepção da arquitectura. Através de exercícios práticos, exploraram-se formas diversas
do cinema e da arquitectura criarem o sentido do lugar, a expressão visível de um
sentimento, ou seja, um ambiente ou atmosfera. No Curso analisou-se também, o modo
como o cinema representa o espaço, através de uma multiplicidade de pontos de
observação, colocando em cena a cidade e a arquitectura, conformando um olhar crítico
sobre a sua “espacialidade”. O curso prático ensaiou a semelhança entre os modos de
fazer arquitectura e cinema, já que ambos são processos que exigem projecto. Na
primeira parte houve uma abordagem teórico-prática, com palestras seguidas de pequenos
exercícios em aula e na segunda parte desenvolveram-se curtas-metragens através de
trabalhos em grupo. O workshop foi orientado por Monika Koeck, arquitecta, cineasta e
fundadora da companhia Cinetecture, sediada no Reino Unido.
4. O Departamento de Engenharia e Arquitectura da UBI – Universidade da Beira Interior na
Covilhã, tem promovido consecutivamente nos últimos três anos um doutoramento em
arquitectura, permitindo analogias entre a arquitectura, o cinema, a pintura, as novas
tecnologias digitais, numa perspectiva de maior convergência entre as áreas das
engenharias com a arquitectura e as humanidades.
5. O ISMAT – Instituto Manuel Teixeira Gomes do Grupo Lusófona, em Portimão, tem
proporcionado desde Bolonha, temas de dissertação de mestrado que relacionem
arquitectura, cinema, literatura, fotografia, entre outros.
O grande interesse a que se tem vindo a
assistir na expansão do espectro do
pensamento arquitectónico é um prenúncio
claro, de que a arquitectura enquanto
forma de arte tem vindo a tornar-se incerta
quanto à sua essência e ao rumo futuro. Em
todos os campos artísticos, a ruptura com a
visão modernista do mundo, criou de facto,
o pânico da representação em concreto. Os
pontos de vista sobre a representação na
arquitectura
do
Modernismo,
Pósmodernismo
e
Desconstrutivismo,
coexistiram sobrepostos, de tal forma que o
leque de possibilidades estilísticas é agora
muito mais colorido do que outrora.

Fig 03 – Proj. Rec. Zona Urbana. Istambul (2011) Arq.: Zaha Hadid.

As mudanças ocorridas ao longo do século XX sobre a forma e o espaço arquitectónico foram
diluindo o clássico sistema estético de composição, pautado por critérios unitários e
intemporais, baseados na ordem, na simetria, harmonia e representação, dando lugar a uma
nova época pós-moderna, onde desapareceram as leis universais. A tendência para os
reportórios formais serem determinados por um único artista, ou no máximo por um
movimento como o De Stijl, ou a Bauhaus, como sugere Montaner5, revelaram a atitude
dogmática de uma Modernidade, também conhecida por “Zeit Geist” ou “Espírito dos
Tempos”, que fez do passado tabula rasa e definiu o “grau zero” como ponto de partida para
novas formalizações, mas, apesar de tudo, com um nível limitado de aceitação geral.
No princípio da década de 60, Lewis Munford, no livro: A Cidade na História, questionava-se
sobre se o idealismo de Cidades como Jerusalém, Atenas ou Florença, podia alguma vez ser
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adaptado em modus vivendi nas cidades actuais. Podemos afirmar que houve quem
acreditasse na morte da própria civilização urbana, mas que, no entanto, tais previsões não
se verificaram. E, ao contrário, os anos 50 e 60 ficaram marcados, de forma indelével, pelo
que designou de um “sonho” suburbano! Citando Amendola em La Ciudad Postmoderna
(1997), numa tradução pessoal: «Por um lado existe um centro representado e vivido, cada
vez mais, como o coração e o motor da cidade contemporânea, entre cidade onírica e cidade
simulada, entre cidade concreta e cidade instrumental, que concorre na dura competição do
mercado global. É a cidade do desejo, que produz e incorpora imagens e realidade. Por outro
lado, existe a cidade residual, sem força para produzir uma imagem diferente de si mesma. É
a cidade das periferias e dos marginais, dos resíduos da coketown sem tempo. É a não
cidade, ou dito de outro modo, a cidade dos não-lugares»6.
Podemos arriscar e afirmar, que as novas cidades reais do futuro terão cada vez menos
referências do passado, ao passo que a cidade futurista projectada na tela, tal como Ridley
Scott afirmou: «(…) será cada vez mais reduzida, e assistir-se-á à constante recuperação e
modernização da “velha” arquitectura que começará a assumir um aspecto cada vez mais
remodelado» 7.
No centro desta discussão sobre cinema, arquitectura, cidade e urbanismo, reside a forma
disjuntiva, contudo surpreendente, da maneira como o arquitecto e o cineasta retratam a
cidade moderna. Enquanto o arquitecto viu no traçado regulador ortogonal e na torre, uma
nova esperança civilizacional emergente das cinzas da antiga cidade, o cineasta, olha, no
entanto, para esse mesmo mundo com desconfiança e apreensão, projectando-nos uma
cidade desprovida de valores, habitada por indivíduos vivendo em condições precárias, numa
paisagem absoluta e exclusivamente tecnológica. Houve uma inevitabilidade histórica sobre
esse aparente paradoxo: os arquitectos confrontados com as consequências ambientais e
físicas da guerra, da revolução, da pobreza e da migração urbana, procuraram, naturalmente,
soluções radicais que culminaram em projectos de cidades ideais onde a ordem sócio-espacial
e a sua organização tecnológica foi vista como benigna e benevolente.
Podemos traçar um fio condutor entre
projectos como o Falanstério de Fourier no
século XVIII, o projecto de Hilberseimer
para Berlim (1928), a utopia de Cassiano
Branco com a sua Praia Atlântico para a
Costa da Caparica (1930), o Plano de Bruce
para Glasgow (1946), passando pelo
fetichismo tecnológico dos anos 60 e 70
explícito na industrialização em massa dos
edifícios ou no trabalho de grupos radicais
como os Archigram, os Metabolistas, os
SuperStudio,
cujo
objectivo
era
essencialmente desassossegar os espíritos
mais conformados, ou mais recentemente
no projecto Nautilius (2005) de Vasco Vieira Fig 04 – Projecto Nautilius, Algarve (2005). arq.: Vasco Vieira.
como uma extensão de Vale- do-Lobo
(Algarve) em pleno Oceano Atlântico. Assim como podemos igualmente traçar um fio condutor
entre outras utopias urbanas e o cinema, como a cúpula geodésica de Buckminster Fuller para
Manhattan e a cidade de Logan’s Run (1976), de Michael Anderson, entre a cidade idealizada
por Fred Freeman em 1959 e a “Everytown” de 2036 em Things to Come (1936), de William
Cameron Menzies, influenciada pelo conceito de Cidade Contemporânea de Le Corbusier,
entre a “Tati-Ville” em Playtime (1967), de Jacques Tati e a estética asséptica do urbanismo
moderno do CIAM, ou as opções estilísticas da Cidade “La Angel” em 2019, em Blade Runner
(1982), de Ridley Scott, entre a simetria e a monumentalidade da arquitectura dos edifícios
da cidade “Equillibrium” (2002), de Kurt Wimmer, inspirado na austeridade e no sentido
funcional do estilo Nazi/Fascista realizado por Albert Speer, o arquitecto de Hitler, ou entre a
“Cidade Croa” (1880) de Bruno Taut para Mont Sant Michel, a “Cidade de Cristal” projectada
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pelo Norman Foster’s Group e as cidades imaginadas pela Lucas Art na Trilogia Guerra das
Estrelas, entre muitas outras.
Tal como a imagem da cidade de Valdrada de Italo Calvino se projecta como um espelho nas
águas do rio, o trabalho dos arquitectos reflectiu-se no universo cinematográfico, embora
com resultados bastante diferentes. Romances distópicos como o “Neuroromancer” (1984), de
William Gibson, influenciaram, de forma decisiva, a narrativa cinematográfica ao ponto do
desenvolvimento da cidade moderna ser representado mais como uma "viagem no medo”. A
cidade funciona, como o panóptico de Jeremy Bentham, saturada de formas invasivas de
vigilância e controle de acordo com Michel Foucault. A tecnologia apresentada nos filmes,
que supostamente devia corresponder a um ideal científico de progresso, não conduziu o ser
humano à liberdade, sonhada pelo arquitecto, mas antes, tornou-se um instrumento
asfixiante, claustrofóbico e de dominação.
Retiramos daqui que, como em quase todos os debates sobre ficção, a representação fílmica
das cidades estranhas e perturbadoras refere-se tanto à crítica política e social da vida
quotidiana bem como sobre mundos imaginários. Neste sentido, a narrativa distópica deve ser
entendida tanto como um alerta sobre os perigos do despertar das novas ditaduras como uma
crítica à forma de organização sócio-espacial da cidade genérica. Por isso, em vez de vermos
a imaginação espacial do cineasta e do arquitecto como mutuamente excludentes e
antagónicas, devemos vê-los como indispensáveis para ambos, de tal forma que, quando
vistos em conjunto, enriquecem e aprofundam a nossa compreensão do desenvolvimento que
a metrópole teve no século XX e como poderá vir a ser no século XXI.
Talvez pelas contradições apontadas, que separam o real da ficção, é que em muitas escolas
de arquitectura de todo o mundo, o cinema passou a ser um dos principais alvos de interesse.
Os filmes passaram a ser estudados como nova forma possível de descoberta e de alcance de
uma arquitectura mais subtil e efectiva, “enquanto campo de investigação em arquitectura”8,
porque, tal como o projecto de arquitectura, o filme pode constituir uma solução concreta a
um problema real. Não terá sido por acaso, com certeza, que alguns dos mais estimados e
representativos nomes da arquitectura vanguardista da actualidade como Bunuel, Tchumi,
Rem Koolhas, Coop Himmelblau e Jean Nouvel admitiram a importância e o significado do
cinema na sua formação e aproximação à arquitectura9. Neste sistema complexo de
interacções, cada forma de arte converteu-se numa encruzilhada. No caso específico da
arquitectura, dada a sua complexidade conceptual ter perdurado ao longo dos tempos, possui
uma enorme ambiguidade e variedade de significados.
Como nada permanece autónomo, não
parece possível definir um tema, dentro
dos limites de uma forma de arte
específica. As diversas formas de arte
procuram soluções para os seus problemas,
não só dentro mas também fora de seus
domínios, observando e analisando outros
campos de estudo que tratam de assuntos
semelhantes, ou através do estudo de
fenómenos idênticos. As formas de arte
influenciam-se entre si e transformam-se
através de conceitos. Conceitos, que
pertencentes a um domínio, muitas vezes
acabam
por
transformar-se
noutros,
chegando mesmo a pôr em causa a própria
origem dos mesmos. Um bom exemplo Fig 05 – Versão II de Metropolis (1927) dir.: Fritz Lang.
desta existência interactiva é a relação entre arquitectura e cinema. Relação essa que
começou no início do século XX com a produção dos primeiros filmes. Vejamos o caso de Fritz
Lang e o filme Metropolis de 1926-27. Poucos foram os realizadores que fundiram as duas
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artes com tanta mestria, onde a arquitectura é o actor principal, em vez de se remeter ao
papel de pano de fundo.
A arquitectura está presente em quase todos os filmes. Dessa forma, consciente ou
inconscientemente, a arquitectura tem vindo constantemente a ganhar o seu próprio lugar
enquanto elemento efectivo do cinema. A propósito do tema, Gul Kaçmaz Erk no livro
Architecture in Cinema (2008) cita a arquitecta argentina Diana Agrest: «Dada a natureza dos
problemas com que a arquitectura e a cidade, actualmente se confrontam, parece que o
filme é a arte visual mais pertinente para se relacionar com a arquitectura. Se for este o
caso, então as implicações da relação entre cinema e arquitectura são mais complexas do que
a usual suposição de que a arquitectura funciona apenas como um fundo, ou cenário, ou
meramente, como apoio formal ao conteúdo do filme. A forma arquitectónica funciona, num
filme, como se de um texto se tratasse, em termos de estrutura composta de muitas línguas
- ou melhor, fragmentos de idiomas - organizado no tempo e no espaço. Comparando o filme
à cidade, este funciona numa sequência contínua de espaços percebidos através do tempo»10.
Mas a arquitectura existe também, como o cinema, na dimensão tempo e espaço “dinâmico”
ou movimento. O cinema concebe e lê o edifício em termos de sequências. Na contínua
sequência que é um edifício, o arquitecto trabalha com cortes e edições, enquadramentos e
aberturas, e com a profundidade de campo. Assim, a relação entre arquitectura e cinema
iniciada desde 1895, tornou-se numa verdadeira interacção durante os anos 80. Imagens
experimentais sobre o espaço e o lugar estão contidas em praticamente todos os filmes,
sendo a maior força da arquitectura cinematográfica geralmente ocultada nas representações
de acontecimentos banais e não especificamente na exposição declarada de edifícios ou
espaços de excepcional mérito arquitectónico.
Os filmes escolhidos para uma investigação comparada entre arquitectura e cinema podem
não estar necessariamente entre os melhores do ponto de vista artístico, da narrativa, do
argumento ou mesmo da performance dos actores. No entanto, a escolha dos realizadores e
dos filmes em questão dever-se-á, principalmente, ao potencial de reflexão que fornecem
sobre a relação entre as duas artes, e pelas ideias de cidade que propõem.
Em síntese, as possíveis qualidades da investigação resultarão de duas vias: Em primeiro pela
existência de uma consciência baseada na apreensão dos problemas do mundo
contemporâneo, onde, na maioria das vezes, as utopias constituem críticas civilizacionais,
reveladoras das potencialidades negligenciadas pelo poder em vigor ou negadas pelos
costumes e tradições. Em segundo e como Nuno Portas escreve no livro A Cidade como
Arquitectura (1969), sobre os limites das utopias tecnológicas, «(…) o impacto imagético que
a saída “utópica”, ou “visionária” tem, sobre nós, deve-se, essencialmente, aos pressupostos
sócio-tecnológicos de que são compostas. Assim, em base prospectiva, o mesmo será dizer
que os problemas do desenho urbano estão directamente ligados às questões do arquitectar
em escala, e aos problemas de significação ou comunicação da imagem urbana e, que, ao
serem colocadas em base perspectiva devem assumir uma posição não utopista.»
Neste caso a utopia ou “o não ser exequível”,
mais do que uma meta a alcançar, crítica ou
censura representa um pretexto, um ponto de
partida para algo mais, um meio para atingir
um fim, e não um fim em si mesmo, ou seja
«(…) ficará no papel não por erro mas por
decisão de projecto (…)», relembra Nuno Portas
aludindo Gregotti que defendeu uma sociedadeoutra
baseada
na
transformação.
Nós
lembramos Frank Lloyd Wright e o seu
Complexo Residencial Ellis Island (1926) e
Fountainhead (1949), de King Vidor.

Fig. 06 – The Fountainhead (1949) dir.: King Vidor.
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Estamos conscientes do carácter algo abstracto da nossa análise e argumentação. Desçamos
então à terra e vejamos o que tudo isto significa. Em primeiro lugar, pensamos não ser
possível criar uma única utopia para toda a humanidade. Esse é o tipo de abstracção
inconsciente que tentaremos afastar. Só em termos teóricos é possível considerarmos a
totalidade do planeta como uma unidade.
Assim, e para terminarmos relembramos que é tempo de reclamarmos o futuro; um futuro
que promova um desenvolvimento ecologicamente sustentável, pois o mais importante para a
sobrevivência de uma sociedade é a existência de um sonho para a cidade e a sua tradução
espacial concreta, uma visão que nos ofereça uma perspectiva de longo prazo, que seja
coesa, sedutora e forte para as sociedades futuras. Um lugar onde a “arteciência” promova
um sistema de ensino interdisciplinar e transversal. Mas para isso é necessária a existência de
uma visão. Uma visão que em parte resulte da natural curiosidade do homem, mas por outro
que seja investigação, fantasia, uma forma de resolver um problema real, porque a existência
de uma visão holística permitir-nos-á orientar, direccionar e resumir o curso deste mundo
urbano cada vez mais global.

Fig 07 – Zira Island Carbon Neutral. Arq.: Bjarke Ingels Group.

É fundamental pensarmos as cidades de forma radicalmente nova, porque o ambiente urbano
alterou-se radicalmente, principalmente a partir da segunda metade do século XX, e ainda
mais na primeira década do século XXI. Actualmente, encontramo-nos numa encruzilhada
porque estamos presos numa realidade, cada vez mais fragmentada, algo com a qual ainda
estamos a aprender a lidar, onde impera cada vez mais a sociedade do espectáculo de Gui
Debord e dos Situacionistas da década de 60 do século passado. Hoje em dia vivemos uma
estranha contradição; se por um lado, as cidades e as sociedades actuais são altamente
individualistas, por outro, vivemos uma total globalização do modo de viver.
Hoje, o cidadão comum é capaz de sobreviver na cidade de uma forma quase autónoma e
auto-suficiente. O individualismo puro oferecido pelas novas tecnologias, como a televisão e a
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internet, têm desafiado a cidade como lugar de intercâmbio e de acesso às experiências
particulares de cada cidadão. Podemos viver em qualquer lugar e podemos trabalhar em
qualquer lugar. A tecnologia permitiu ao homem desempenhar a sua actividade profissional à
distância de um clique. As novas tecnologias e, principalmente as tecnologias de informação
tendem a fazer desaparecer o conceito clássico de cidade e de sociedade, podendo mesmo
levar à sua própria extinção.
Paralelamente, assistimos pela primeira vez na história da humanidade à concepção do
planeta como "uma grande bola", como uma entidade colectiva, como um único lugar
contínuo, “a cidade do globo cativo” para citar Rem Koolhaas e o seu manifesto retroactivo.
Actualmente, viajamos mais e cada vez mais longe, a miscigenação é cada vez maior porque
as cidades são habitadas cada vez mais, por povos de raças e etnias diferentes; por estes
motivos e porque a crise é cada vez mais global, a monitorização do planeta tornou-se maior
e cada vez mais evidente. Desta forma, podemos afirmar que a cidade está em toda parte e
que o mundo se tornou numa grande e ubíqua cidade.

Fig 08 – Deathstar, Dubai. Arq.: Rem Koolhaas, e deathstar de Starwars, dir.: George Lucas.

As duas extremidades citadas descrevem a necessidade de ambas reunirem-se em construções
possíveis, e essas construções são, provavelmente, passíveis de serem descritas através da
visão e da imagem; seja pedra ou celulóide, realidade ou ficção.
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Abstract
The dynamic response of any structure can be modified by changing its mass, stiffness or damping properties. In the
context of the present paper, a variation of the loss factor was achieved based on the introduction of a viscoelastic
material in a CFRP laminate structure. Cork was used as a viscoelastic material due to its low weight and excellent
damping properties, showing a great potential for vibration control in aeroelastic phenomena. A computational
analysis using the finite element method was done in order to obtain the dynamic response of the material, and
these results were confronted with experimental data obtained in similar loading conditions. Conclusions allow
inferring that the use of cork based composites are a viable passive solution to improve the damping properties of
aerospace structures, leading to an increase of the loss factor as well as a change of the natural frequencies of the
structure according with the design requirements for particular applications.

Key Words: Passive damping • Cork• Finite Element Method• Composites

Introduction
In many systems submitted to dynamic loads the displacements can be higher than the wished
ones, which eventually causes a catastrophic failure that renders useless the structure. In
these cases it is mandatory to modify the physical structure of the system to reduce both the
amplitude and time of response to an external excitation. The increase of the damping
properties of the structures through an adequate choice of materials with intrinsic energy
absorption capabilities is an effective solution to overcome undesirable stress and strain
levels caused by vibration induced problems, such as fluid-structure interactions in
aeronautical components.
Composites are selected for many aeronautical structural applications due to their high
specific stiffness and strength, fatigue performance and the possibility of tailoring mechanical
and physical properties to meet the requirements of a particular application. A good example
of this latter advantage is the option of passive structural damping enhancement based on the
modification of the properties of the composite material, whereas in other types of materials
(such as metals) this is much more complicated. Published works from NASA on the damping
of unidirectional composites [1] and composite laminates [2] show that composite damping
depends on laminate parameters, including constituent material properties, fiber volume
ratios, ply orientations, ply thickness, ply stacking sequence, temperature and pre-existing
damage. Therefore, composite materials offer a broad choice of variables to come to the
required dynamic response of a certain component or structure, which can be easily adjusted
in the design phase by using optimization procedures, such as those relying upon genetic
algorithms. In this case, the optimization variables will consist on the parameters of the
laminate.
Another method to improve the structural damping consists in embedding a high loss factor
visco-elastic layer within a composite laminate. Viscoelastic materials are natural candidates
for damping applications due to their higher capacity of dissipating mechanical energy. Since
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the introduction of this basic concept, many modifications have been proposed to improve
the damping performance. Ungar et al. [3] suggested a multiple constrained layer treatment
and their analyses shows that the increase of the number of viscoelastic layers may be
negligible at high frequencies; however this effect can be quite considerable at low
frequencies especially for a large number of layers. The damping characteristics of a damping
layer treatment are determined by the sum of all constraining layers; the number of tapes
used and their relative thicknesses have only a small effect. The previous conclusion can be
very useful from the practical point of view in the construction of a structure.
Lazan et al. [4] presented a demonstration that the configuration of multiple-band surface
treatment is capable of dissipating significantly more energy than conventional free or
constrained layer treatments. Also, Ruzicka et al. [5] undertook a theoretical study to
evaluate the geometrical parameters of structural composites with viscoelastic shear damping
mechanisms. These authors came to an automated process allowing for the determination of
the loss factor for a laminate with a constrained viscoelastic layer between elastic elements.
Plunkett et al. [6] investigated the constrained viscoelastic damping, in which the viscoelastic
layer is covered by a high stiffness constraining layer. This constraining layer induces shear
strain in the viscoelastic layer, and thus greater damping is produced. An important
conclusion of this work is that, considering an optimum length of the constraining layer, the
energy dissipation depends primarily on the loss coefficient of the viscoelastic material and
the stiffness of the constraining layer, having only an indirect effect of the shear modulus of
the viscoelastic layer.
As another example of a composite material with enhanced damping capabilities one can
mention the model described in the U.S. Patent 5.203.435 (1993) [7], which consists of a
viscoelastic layer combined with a zigzag configuration of the reinforcement fiber alignment.
This type of configuration represents both substantial increase in damping and decrease in
weight when compared with conventionally constrained viscoelastic layered damping
treatment. In the context of the research dealing with the field of optimization we can cite
Araújo et al.[8], where constrained optimization of passive damping is conducted for the
maximization of modal loss factors using the Feasible ArcInterior Point Algorithm (FAIPA) to
obtain the best configuration of the layers.
The main objective of this paper is to study passive damping systems based on the addition of
a layer of viscoelastic material to a primary structure. In this case, a CFRP laminate with a
viscoelastic layer placed in the middle plane was considered. Due to its remarkable natural
properties, cork was elected as a viscoelastic material to be used in the form of a thin core of
a micro-sandwich component. The energy dissipation effect caused by the viscoelastic layer
placed within a flat plate was characterized via FEM analysis corroborated with the
experimental determination of the main dynamic parameters of this configuration of the
material.

Experimental tests and numerical analysis
Materials
The main problem studied in this work is the use of a passive method to reduce the
magnitude of displacement and undesired vibrations for a particular component. A high
strength unidirectional carbon prepreg with modified epoxy resin was used to fabricate a
rectangular 450mm x 60mm CFRP laminate with the introduction of a viscoelastic layer in the
middle-plane in the form of one of the following configurations: 1) a 1mm NL10® cork
agglomerate core (provided by Amorim Cork Composites) aiming at obtaining a microsandwich
typology; 2) a very thin cork dust layer embedded in the laminate during the manual ply-up
staking operation (cork dust was mixed with an epoxy resin system to obtain an uniform
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layer). The characteristics of the different types of laminates and materials are shown
in Table (1) and Table (2), respectively.
Table 1- Configuration of the laminate plates
Specimen
CFRP
CFRP with a core cork layer
CFRP agglomerate with a cork dust layer

Stacking sequence
[ 𝟎𝟐 𝟗𝟎𝟐 𝟎𝟐 𝟗𝟎]𝒔
[ 𝟎𝟐 𝟗𝟎𝟐 𝟎𝟐 𝑫𝑪𝑳 𝟎𝟐 𝟗𝟎𝟐 𝟎𝟐 ]
[ 𝟎𝟐 𝟗𝟎 𝑪𝑪𝑳 𝟗𝟎 𝟎𝟐 𝟗𝟎]𝒔

Thickness (mm)
2.2
3.2
2.5

Table 2-Material properties
Material
CFRP
Core Cork

𝒌𝒈

ρ ( 𝟑)
𝒎

Poisson’s ratio

E(MPa)

G(Mpa)

0.25
0.1

150000
0.6

5000
5.9

1000
140

Comments about the viscoelastic model
It is well known that the response of a general mechanical system with n degrees of freedom
can be represented by Equation (1).

Where:

[M]𝑋̈ + [C]𝑋̇ + [K]𝑋 = [F(t)]

(1)

[M], [C], [K] are the mass, damping and stiffness system matrices; [F(t)] is the external load
vector of the finite element model; 𝑋̈, 𝑋̇ and 𝑋 are the acceleration, velocity and position
vectors.
The Rayleigh damping model or proportional damping model introduces damping into the
structure in the form of a damping matrix [C]. This concept was introduced first by Rayleigh,
who expressed the energy dissipation mechanism responsible of damping as a symmetric
matrix of coefficients. A further idealization to that concept is that the symmetric damping
matrix [C] is a linear combination of the mass and the stiffness matrices of the system. Thus,
the damping matrix can be defined as:
[C] = α [M] + β [K]

(2)

Where α is the mass proportional damping factor and β is the stiffness proportional damping
factor. In the formulation of Rayleigh damping, it is considered that the mass proportional
damping effect is dominant in the lower frequencies whereas the stiffness proportional
damping is dominant at the higher frequencies. In this work, one considered that β‹‹1 due to
the typical frequencies in the expected operational environment. It can be found [9] that for
a given mode i the mass proportional damping factor which is used in the commercial finite
element code to obtain the damped response of the system can be defined as:
α= 𝜉𝑖 2𝜔

(3)

Where ω is the eigenfrequency for the ith mode.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING UBI2011 - 28-30 Nov 2011 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

Numerical model
The commercial FEM code ABAQUS® was used to model and simulate the dynamic response of
the flat plate geometry. The plate was considered fixed at one end and subjected to an
impulsive concentrated load of 1N applied at the centre of the free tip. This load was
simulated using a very short period of application, in this case 0.05s. The load value was
chosen to be small enough as to avoid large displacements allowing maintaining the validity
of linear theory.
The numerical model was based on a structured type mesh with 990 elements. A mesh quality
performance evaluation was carried out using a convergence analysis of the natural
frequencies of the component as the targeting output. Results were compared considering
meshes with different amounts of elements in order to settle a compromise between accuracy
and computing time. For illustration purposes, Figure 1 presents the mesh used for obtaining
the second mode of vibration of the plate under bending.

Figure 1 – Details of the mesh used for a modal analysis of the flat plate geometry.

Experimental damping measuring
CFRP specimens with and without viscoelastic layers were submitted to a set of dynamic tests
with specific equipment existing at Instituto Politécnico de Setúbal (IPS). These tests
consisted in determining the loss factor of different configurations by the bandwidth method,
and thus obtaining the mass proportional damping factor α to be used in the FEM software, all
this according with the standard ASTM E796-98 [10]. Specimens were suspended on two nylon
threads on a rigid frame and hit with an instrumented hammer (Dytran Instruments, Dyna
Pulse) to excite different modes. The frequency response was obtained in a range of
frequencies from 10 to 1500 Hz with an accelerometer (Brüel&Kjær 4374) located on the
opposite side (on the lengthwise direction) by two successive integrations. A spectrum
analyzer (CSI 2120) and an accelerometer conditioner (Brüel&Kjær 2635) were also used. The
hammer impact characteristic was obtained from a sensor placed on the hitting face. A total
of four tests were made for each type of specimens and a series of ten shots was performed
in each specimen which were acquired by the transducer considering a valid shot whenever
the coherence value is close to unity. A special care is driven towards the fixation of the
specimens to avoid a possible saturation of the signal produced at impact.
The data were processed on a computer using two software: Vibpro® and LabView®. The first
code is used for preprocessing purposes of the data and to obtain the representation of the
frequency response. The latter code is used to determine the loss factor related to different
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frequencies using an in-house routine created at IPS, using an algorithm that automatically
extracts points 3dB below each peak. This process allows for a manual adjustment for the
sake of a greater precision. All the calculations were made taking into consideration -3dB and
-6dB variations, since these two thresholds allowed confirming the coherence of the loss
factor for each frequency, therefore validating each acquisition. Table 3 presents the results
obtained for the three types of specimens, i.e., without viscoelastic layer (Type C), with a
cork agglomerate core (type S) and with an embedded cork dust layer (type CD).

Table 3– Loss factor as a function of frequency for the three types of specimens.

Specimen type
C (carbon-epoxy)
Freq. (Hz)

Loss factor

S (with cork agglomerate)
Freq. (Hz)

Loss factor

CD (with cork dust)
Freq. (Hz)

Loss factor

81.59821

0.0188975

100.32729

0.024005

97.45649

0.0261575

224.62692

0.006995

280.54694

0.0111125

265.64063

0.0090225

440.2905

0.0035475

534.55493

0.0087875

514.42505

0.005255

1080.55554

0.0028425

852.51587

0.01036

851.50928

0.0047375

1499.52698

0.00235

1226.5094

0.01315

1264.49036

0.004525

Results and discussion
Experimental results
The results obtained from experimental tests are represented in Figure (2). This graph shows
the variation of the loss factor with frequency for the three types of specimens. The
frequency range varies from 80Hz to 1500Hz and the lower frequency limit is imposed by the
first mode of vibration of the plate in the test setup. It is important to mention that the
values regarding the first vibration mode should only be considered having in mind that they
can have a reduced accuracy due to the lack of precision of measuring of the instruments for
low frequency ranges. For a better interpretation of the results all the values regarding each
specimen are included in this figure so the difference between the loss factor variations as a
function of the frequency can be visualized more easily by observing the distances comprised
within the same cloud of points for a given frequency. From the observation of these results it
becomes clear that there is a damping effect caused by the viscoelastic layer within the
laminate regardless the type of material (i.e., cork agglomerate core or cork dust layer). In
fact, a loss factor increase of around 15% was found for the low frequency range, and this
effect becomes even more perceptible for higher frequency values, especially around 400Hz
in the case of the configuration with a layer of cork agglomerate and 1300 Hz for the
sandwich component. In this latter case, a 50% reduction on the loss factor was found, whilst
this value is almost halved for those specimens with cork dust layers.
On the other hand, there is a general decreasing trend in the loss factor as the frequency
increases for the three types of specimens configuration considered in this work (i.e., CFRP
simple laminate, laminate with cork dust layer and a micro-sandwich with cork core). In the
first two types of materials, the loss factor decreasing trend extends to around a 500Hz
frequency, remaining almost constant till 1300 Hz, whilst the sandwich specimen appears to
have a slight increase in the loss factor with frequency.
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Figure 2- Loss factor variation with frequency (as obtained from experimental testing)

Numerical results
Figure 3 shows the dynamic behaviour of the three types of specimens considering an initial
impulsive load at the free end of the plate. As it can be seen, there are some small
perturbations along the time history of the displacement, which may be attributed to weak
shock waves in layered heterogeneous type materials, as indicated by Tsai et al. [11]. This
effect is caused by geometric parameters such as layer thickness and the distance of wave
propagation or density of interfaces. Also the smallest layer thickness laminates contain the
highest frequency oscillations whilst the largest layer thickness laminates contain the lower
frequency oscillations. So these instabilities are mainly present in low thickness samples.
Nevertheless, a detailed explanation on the causes of these instabilities is far from the
objectives of this work, but their occurrence is an intrinsic characteristic affecting the
dynamic response of each type of material.
Another important observation from Figure 3 is that the specimen with a cork core has an
over-damped response, which is against the experimental evidences for this type of material.
A possible explanation for this unexpected behaviour comes from the fact that the properties
of the viscoelastic material considered in the numerical model are far from the real ones. In
fact, during the fabrication of the laminate plate it was found that there was a portion of
resin entrapped in the cork core as a result of a transferring process from the prepreg during
the curing cycle in the autoclave. This will cause a rigidity increase in the viscoelastic layer
which has to be accounted for to ensure accurate results from the numerical analysis.
Therefore, a relative volume fraction of 3% has been considered in the present case, which is
a rather conservative value. Considering that the value of the Young’s modulus for a typical
epoxy resin system is around 3GPa then it can be assumed that the value of E for the cork
layer will be around 100MPa. This gives a more realistic behaviour of the hybrid composite
configuration, as observed from the response of the specimen with cork core considering the
resin effect (Figure 3). However, numerical results are clear about the enhanced damping
characteristics of the cork based laminates, since the peak of the displacement curve is
significantly reduced and a lesser time is spent till the equilibrium position is attained.
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Figure 3-Numerical results: displacement response of the different type of specimens.

The simulations undertaken in the present work also aimed at determining the natural
frequencies of the CFRP laminate allowing a direct comparison with the ones extracted via
experimental testing, where a prevailing bending mode is dominant. Table 4 shows a
comparison between the first five eigenfrequencies resulting from both experimental testing
and numerical analysis. As one can see, results are very similar especially for the lowest
frequencies, which is another indicator about the suitability of the numerical model in
representing the real component. The visualization of the different eigenmodes found for the
CFRP laminate plate are illustrated in Figure 4. In the case of cork core specimens there is a
similar behaviour except that in this case the natural frequencies of torsional and bending
modes are very close, which causes some difficulties in identifying each vibration mode since
there is not any guarantee of a pure flexural load as an excitation condition applied to the
system using this type of experimental apparatus. This part of the simulation is intended for a
following stage of this research.
Table 4. Comparison of the first five eigenfrequencies for the CFRP laminate as obtained from experimental testing
and numerical analysis.

Mode number

Experimental freq. (Hz)

Numerical freq. (Hz)

1

81.858

88.080

2

225.017

242.680

3

440.123

475.392

4

725.445

785.159

5

1079.527

1171.529
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(a) 1st. bending eigenmode

(c) 3rd. bending eigenmode

(b) 2nd. bending eigenmode

(d) 4th. Bending eigenmode

Figure 4: First eigenmodes for the simple CFRP plate as obtained in the numerical analysis.

Conclusions
From the experimental tests results some conclusions can be pointed out:
•

•

•

For low frequencies the use of a of damping layer in a CFRP laminate structure causes
an increase of around 15% in the loss factor regardless the type of cork based product
in consideration, which can be either a layer of cork dust within a laminate or a
micro-sandwich cork agglomerate core;
There is a general decreasing trend in the loss factor as the frequency increases for
the three types of specimens configuration considered in this work (i.e., CFRP simple
laminate, laminate with cork dust layer and a micro-sandwich with cork core). In the
first two types of materials, the loss factor decreasing trend extends to around a
500Hz frequency, remaining almost constant till 1300 Hz, whilst the sandwich
specimen appears to have a slight increase in the loss factor with frequency;
The increased value of the loss factor by using a layer of viscoelastic material is
amplified by increasing the frequency value, especially around 400Hz in the case of
the configuration with a layer of cork agglomerate and 1300 Hz for the sandwich
component. In this latter case, a 50% reduction on the loss factor was found, whilst
this value is almost halved for those specimens with cork dust layers.

From the computational analysis some conclusions can be highlighted:
•
•

Under the application of an impulsive load the use of a sandwich layer of cork in a
laminated structure reduces the amplitude of the vibration as well as the time spent
till the equilibrium position is attained.
In the case of the CFRP laminate, the frequencies regarding the first eigenmodes are
very close to the ones obtained from experimental testing. However, as far as it
concerns to cork based laminates, the different eigenmodes are closer to each other,
which causes torsion and bending modes to be very close in a bandwidth relatively
shorter than in the case without passive damping. This may be due to the decrease of
stiffness in the section as a result of the introduction of the viscoelastic layer, but
further studies are required to confirm this assumption.
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Resumo
A qualidade de um produto é interpretada pelo consumidor, pelo conforto que lhe proporciona. O conforto dos
produtos têxteis considera diferentes propriedades, nomeadamente mecânicas, térmicas e de superfície. Contudo, o
conforto sentido pelo indivíduo tem ainda em consideração o seu estado psicológico, sócio-cultural, religioso, ….
Examinando estas premissas, foi comprovado que a característica que é mais apreciada, na aquisição de materiais e
produtos confeccionados têxteis é o toque dos tecidos.
Esta investigação teve como objectivo definir os atributos do toque e da visão isoladamente, valorizados pelo
consumidor no acto de aquisição de produtos têxteis e compreender cientificamente a sua percepção psicológica.
A metodologia utilizada foi a Análise Sensorial. Esta é desenvolvida em função das respostas dadas pelos sujeitos
aquando de uma percepção sensorial, por utilização dos sensores humanos.
Neste estudo foram definidos 15 atributos do toque e 10 atributos da visão, dos quais seis são comuns a ambos os
sentidos.
Palavras-chave: Análise sensorial, Toque, Visão, Produtos Têxteis

Introdução
Aquando da aquisição de um produto têxtil ou de vestuário é valorizado, para além da
estética, o conforto, nas suas diferentes vertentes. O conforto dos produtos têxteis considera
distintas propriedades, nomeadamente mecânicas, térmicas e de superfície. Contudo, o
conforto sentido pelo indivíduo tem ainda em consideração o seu estado psicológico, sóciocultural, religioso, …. A atractividade dos produtos têxteis e do vestuário depende
essencialmente dos sentidos da visão e do toque. Por esta razão, o toque é uma característica
dos produtos têxteis cada vez mais estudada pelo seu carácter subjectivo e pelo importante
impacto que apresenta junto dos consumidores. Muitos investigadores têm-se dedicado ao
desenvolvimento de sofisticados instrumentos para avaliarem este parâmetro 1, 2 . Contudo,
uma aproximação instrumental não pode, em geral, ser suficiente para simular a riqueza da
percepção do ser humano, pois a percepção sensorial é complexa e envolve a resposta
perceptiva do indivíduo 3, 4 . Alguns estudos mostram que as características do tecido, tais
como o tipo da fibra, as características do fio, a densidade de fios no tecido afectam o toque
percebido 5 .
Este trabalho recorreu a uma ferramenta de avaliação sensorial, que há muito é usada
noutras indústrias: a Análise Sensorial. Esta metodologia tem vindo a ser adaptada às
indústrias têxtil e do vestuário, onde prepondera a subjectividade da avaliação dos materiais.
A análise sensorial é desenvolvida em função das respostas dadas por inquiridos, numa
percepção sensorial, utilizando os sensores humanos (sentidos) para “caracterizar, medir,
analisar e interpretar as reacções sentidas, como são percebidas pelo indivíduo” 6 .
Assim, os sentidos que o homem possui são usados, para avaliar e medir as sensações que um
produto transmite. Esta análise, para além dos sentidos, inclui outros conhecimentos
transmitidos por lembranças, recordações e memórias. Todas estas sensações fornecidas pelos
sensores humanos têm de ser interpretadas, por um lado, de forma precisa e discriminativa e,
por outro, o cérebro deve integrar e exprimir os resultados sob a forma de uma interpretação
única. A análise sensorial é um campo multidisciplinar que compreende a medida, a
interpretação e a compreensão das respostas humanas às propriedades dos produtos como são
percebidas pelos sentidos. Deste modo, a análise sensorial assenta nas contribuições
empíricas e teóricas de muitos profissionais.
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Num mundo em rápidas mudanças, torna-se imperativo perceber e compreender a interacção
entre os estímulos provocados por um material complexo e um complexo sistema humano de
sensações/percepções/cognitivas, acrescentando a esta interpretação um complexo contexto
cultural 7 . Todas estas interacções necessitam de um estudo aprofundado do universo do
subjectivo.
Quando uma pessoa passa os dedos ou a mão sobre uma superfície têxtil ocorre uma
experiência multissensorial, emocional e cognitiva complexa. São agitadas memórias,
emoções e sentimentos, que associados e avaliados provocam uma sensação, cuja impressão
fica gravada na mente. Na aquisição de um produto têxtil, esta reacção ocorre e prolonga-se
numa manifestação e desenvolvimento da personalidade 7 .
O material têxtil, a percepção do vestuário, a «fashion» e as tecnologias virtuais estão pouco
relacionados no que se refere a este conjunto complexo de interacções. No ambiente
tecnológico é fácil tomar decisões erradas. Os factores humanos podem estar disfarçados ou
serem considerados pouco importantes. Um sistema que envolva matérias têxteis e sensações
necessita de emoção, de motivação e de criatividade (humana) 8, 9 .
Hoje em dia, esta metodologia é já utilizada em diversas indústrias, nomeadamente na
indústria alimentar e cosmética, onde reconhecidas marcas recorrem a ela, na procura
incessante de respostas, sendo exemplo disso, a L’Oreal e a Christian Dior.
Para além destas indústrias, esta metodologia também tem vindo a ser aplicada na indústria
química e automóvel. Na indústria automóvel tem um papel determinante no
desenvolvimento de técnicas sensoriais na avaliação do produto. A potência do motor ou o
seu consumo não são os únicos critérios determinantes na compra de um veículo. Os
consumidores baseiam-se em outros critérios subjectivos 10, 11 .
Tendo como exemplo, o sucesso da aplicação desta técnica nesta indústria, o Laboratoire de
Physique et Mécanique Textiles da Universidade de Haute-Alsace adaptou-a à indústria têxtil,
recorrendo a painéis de consumidores para a definição de atributos. Estes atributos definiram
o perfil sensorial do consumidor francês e permitiram realizar várias avaliações de
diferenciação de produtos 12, 13 .
Tendo em consideração, a experiência francesa e a importância que o consumidor português
dá ao toque de produtos têxteis, foi desenvolvido esta investigação, onde o perfil sensorial
português é definido para avaliações do toque. Assim, neste estudo e reconhecendo à
importância da visão junto dos consumidores foram seleccionados atributos de toque (sem
visão) e os atributos da visão (sem toque). O isolamento dos sentidos na selecção dos
atributos permite conhecer quais as valorizações dos consumidores apenas quando o produto
é tocado e apenas quando o produto é observado, possibilitando encontrar factores comuns e
valorizações dadas por cada um dos sentidos isoladamente.

Materiais e Métodos


Painel de Avaliadores

Para a realização desta investigação foi necessário criar dois grupos de avaliadores sensoriais,
um para seleccionar os atributos do toque e outro para seleccionar os atributos da visão.
Estes conjuntos de indivíduos foram constituídos por pessoas voluntárias onde houve
particular atenção na disponibilidade dos participantes, bem como no interesse e motivação
mostrada em participar no estudo. Foi considerada a área de formação dos diferentes
indivíduos, o sexo, a idade, a proveniência e os gostos pessoais, de forma a melhor
representar a população portuguesa. Desta forma, foram recrutadas pessoas não
conhecedoras e não sensibilizadas para o toque de materiais têxteis e ainda indivíduos com
formação têxtil familiarizados com produtos têxteis, não sendo, contudo, considerados
peritos sensoriais.
- O painel sensorial do toque (sem visão) foi constituído por 30 indivíduos, 20 mulheres e 10
homens, com idades compreendidas entre os 24 e os 56 anos.
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- O painel sensorial da visão (sem toque) foi constituído por 37 indivíduos, 18 mulheres e 19
homens, com idades compreendidas entre os 23 e os 60 anos.



Materiais Têxteis

Os materiais têxteis utilizados foram seleccionados de forma a estimular a percepção do
toque e da visão. Para isso foram reunidos dois conjuntos de materiais distintos, sendo em
ambos os casos produtos acabados, pois é desta forma que eles chegam ao consumidor final.
Neste sentido, incluíram-se materiais compostos por fibras naturais (algodão, lã, linho, …),
sintéticas (acetato, poliamida, poliéster, acrílica, acetato) e misturas íntimas destas fibras,
diferentes tecnologias têxteis de fabricação de tecidos (sarja, cetim, tafetá, felpo, veludo e
bombazina), malhas de teia e de trama (jersey, interlock, polar) e não-tecidos (spunlaid,
wetlaid, meltblown e SMS).
Como as percepções a estimular são diferentes (toque e visão), foram incluídas
características específicas em cada conjunto de materiais.
Na selecção dos atributos do toque foram usados 26 materiais onde o objectivo foi reunir uma
vasta gama de percepções tácteis muito heterogénea.
Na selecção dos atributos da visão foram reunidos 102 materiais. A selecção dos mesmos teve
como finalidade reunir uma vasta gama de percepções visuais, pelo que foram consideradas
diferentes estruturas e cores (azul, vermelho, verde, amarelo, branco, rosa, bege, preto,
etc.) e diferenças de padrão (xadrez, estampado, riscas). Na escolha das cores dos materiais
têxteis a incluir nesta fase houve um especial cuidado, pois a cor têm grande influência
psicológica sobre o ser humano. Assim, foram incluídas cores consideradas como estimulantes
(por exemplo, o vermelho), cores alegres, cores quente (por exemplo, o laranja), cores frias
(por exemplo, o azul), cores optimistas (por exemplo, o amarelo), cores serenas, cores
tranquilas (por exemplo, o branco), etc.


Condições Experimentais

Para a recolha de dados foram criadas as seguintes condições de avaliação:
 Todos os materiais têxteis foram mantidos em atmosfera normalizada, durante pelo menos
24 horas, antes de serem testados e durante a avaliação, à temperatura de 20±2ºC e
humidade relativa de 65±2%, de acordo com a norma NP EN 20139 - Atmosferas
Normalizadas de Condicionamento e Ensaio 14 .
 Foi criado um dispositivo (cabine) de análise sensorial para ser possível efectuar a
avaliação sensorial, garantindo o conforto e o à-vontade do avaliador.
Para as avaliações do toque sem visão foi assegurado que o material não era visto pelo
avaliador (Figura1 (a)).
Para as avaliações visuais o dispositivo utilizado foi a câmara de luz onde é possível
seleccionar o iluminante para a realização das avaliações. O iluminante seleccionado foi o
D65, pois é este iluminante que simula a luz do dia (Figura1 (b)).

(b)

(a)
Figura 1- Dispositivo para realizar a Análise Sensorial
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 No início de cada sessão de análise sensorial do toque, o indivíduo lava as mãos com um
sabão de pH neutro, de forma a neutralizar o pH da pele. De seguida, limpa as mãos a uma
toalha de uso único e individual.
 Cada material têxtil é analisado individualmente. Depois de concluída a análise deste
material, é analisado o material seguinte.
 Cada sessão tem uma duração máxima de 30 minutos. Este tempo é estabelecido para que
não haja perda de sensibilidade do avaliador.



Procedimento usado

O procedimento usado na selecção dos atributos do toque (sem visão) e da visão (sem toque)
encontra-se esquematizado na figura 2.
SELECÇÃO DA LISTA DE ATRIBUTOS

Grupo de Voluntários
Geração de Atributos
1.ª Triagem
Agrupamento e Eliminação
2.ª Triagem
Tratamento Estatístico
Discussão

Lista de Atributos
Figura 1 - Etapas para a Selecção de Atributos

Geração de Atributos
Nesta etapa, o objectivo é encontrar o maior número de atributos que descrevam o produto.
Nas primeiras sessões de avaliação, o indivíduo descreve, individualmente, o produto com o
máximo de termos correspondentes à sensação sentida, seja ela visual ou táctil. Estes termos
são anotados num formulário próprio, previamente fornecido.
Após os diversos produtos serem avaliados por todos os indivíduos, há lugar a uma reunião
com os elementos do grupo conduzida pelo dinamizador do painel. Este deve incentivar os
participantes a analisar as sensações descritas e fornecidas previamente e possibilitar a
manifestação de novos termos. Quando os indivíduos esgotam o seu vocabulário relativamente
ao produto, todos os termos descritivos são recolhidos, incluindo os sinónimos, dando origem
à criação da lista total de atributos. Em geral, o grupo chega, em poucas sessões a uma
centena de termos descritivos, sem dificuldade 15 .
1.º Triagem - Qualitativa
Apôs a elaboração da lista total de atributos é imperativo proceder a sua redução. A primeira
triagem de atributos é realizada pelo dinamizador, aquando das reuniões e discussões com o
grupo e na presença das amostras. Nas discussões são eliminados progressivamente os:



Os termos antagónicos (hedónicos): agradável, desagradável e confortável, etc.;
Os termos que se referem à aplicação final do material: material para vestuário,
toalhas, etc.;
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Os termos que caracterizam o material ou a propriedade constituinte desse material
têxtil: algodão, linho, …;
Os termos não relevantes ou não pertinentes, como termos que não são
caracterizadores do toque: não gosto, é maravilhoso, …;
Os termos que não são quantificáveis: resistente (não é possível quantificar este
parâmetro através do toque);
Os termos que não são compreendidos da mesma forma pelos vários elementos do
painel. Existem atributos mencionados por elementos do grupo que não são
interpretados da mesma forma por todos os avaliadores (por exemplo: atrito);
Os termos que se referem a outros sentidos (audição, recordação) são suprimidos em
conformidade com as recomendações da norma NF ISO 11035 - Analyse Sensorielle:
Recherche et sélection de descripteurs pour l’élaboration d’un profil sensoriel, par
approche multidimensionnelle 15 .

O dinamizador explica aos indivíduos a razão pela qual os termos são considerados
inadequados à descrição dos produtos para a criação do perfil sensorial 15 .
Agrupamento e/ou Eliminação
A descrição das sensações sentidas ao tocar e a ver um material verbaliza o que é sentido de
forma diferente, de acordo com o vocabulário que cada um possui e a respectiva capacidade
de expressão. Desta forma, existem atributos que mencionados de forma diferente
correspondem ao mesmo parâmetro analisado. É então possível seleccionar e/ou agrupar os
atributos a partir de famílias de sensações percebidas e/ou através de famílias de gestos (a
sensação associada é descrita logo de seguida) 15 . Nos dois casos, é importante que a
definição do painel ou o gesto associado ao atributo seja preciso e permita a sua
quantificação.
2.º Triagem - Qualitativa
A segunda triagem é realizada a partir da quantificação dos atributos seleccionados
anteriormente (lista reduzida).
Nesta etapa, cada elemento do painel recebe a lista final dos atributos resultantes e
classifica para cada um dos materiais têxteis seleccionados (novos materiais e em menor
número), a intensidade da sensação sentida de 0 a 5, 0 para ausência de sensação e 5 para a
sensação extremamente intensa, de acordo com um inquérito realizado para o efeito.
Tratamento Estatístico
Partindo da quantificação dos atributos é possível efectuar o cálculo de parâmetros
estatísticos onde é possível construir, para cada categoria de atributos, uma matriz
atributo/produto. A estes dados são aplicadas técnicas estatísticas multivariadas para reduzir
ou agrupar os mesmos. A análise estatística escolhida foi a em análise em componentes
principais, para reagrupar os atributos sinónimos (correlação positiva) ou antónimos
(correlação negativa), eliminar os atributos que contribuem pouco para o estudo e destacar
diferenças entre os atributos citados, para a constituição de um perfil sensorial.
Apesar das ferramentas estatísticas permitirem esta eliminação de termos, o grupo de
avaliadores poderá ser consultado a fim de deliberar e/ou redefinir o nome do atributo final.
O interesse deste tratamento é permitir que não haja perda de informação e criar um perfil
de acordo com o produto.
O número final de atributos, não deve, ser superior a 15, para que se torne operacional,
permitindo ao avaliador quantificar os produtos em menos de meia hora 15 .

Resultados e Discussão
Dois conjuntos de atributos foram definidos, por dois grupos de avaliadores portugueses,
seguindo o procedimento descrito.
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Foram definidos 15 atributos do toque 16, 17 (sem ver o material têxtil), sendo 5 deles
bipolares, 5 referentes a termos que descrevem a superfície do material têxtil e 5 referentes
a características do material têxtil. Os atributos do toque encontram-se na tabela 1.
Tabela 1 – Atributos do Toque
Bipolar
Fresco - Quente
Flexível - Rígido
Áspero - Macio
Liso - Rugoso
Leve - Pesado
Fino - Grosso

Superfície

Material

Pilosidade
Cair

Escorregadio
Pegajoso
Fofo
Granulado

Recuperação de Forma
Amarrotar
Elasticidade

Dez atributos de visão 18 (sem tocar no material têxtil) foram definidos consensualmente
pelo grupo de avaliadores, sendo 5 bipolares (Tabela 2).
Tabela 2 – Atributos da Visão
Fresco - Quente
Brilho
Fofo
Pilosidade
Áspero - Macio
Liso - Rugoso
Fino - Grosso
Aberto - Fechado
Transparente
Uniformidade

É possível concluir, que quando o painel avalia visualmente um material têxtil, valoriza o
atributo térmico, parâmetros relacionados com a superfície (pilosidade, por exemplo),
uniformidade da cor, brilho e transparência do material têxtil. O atributo fofo continua, à
semelhança do toque, a ser seleccionado, mostrando a importância que os consumidores
outorgam a este parâmetro

Comparação de Atributos do Toque (com e sem visão)
Os atributos são descrições dadas pelos consumidores que traduzem e enriquecem a realidade
do produto têxtil que é descrito. Eles reflectem as características, as propriedades e as
qualidades que os consumidores valorizam e avaliam nos materiais têxteis quando os tocam e
quando os observam.
Comparando os atributos seleccionados por ambos os sentidos (tabela 3), 15 obtidos pelo
sentido do toque (isoladamente) e 10 pelo sentido da visão (isoladamente), é possível
constatar que 6 atributos são comuns a ambos os sentidos (fresco - quente, áspero - macio,
liso - rugoso, fino – grosso, pilosidade e fofo).
O grupo de indivíduos avalia e descreve as sensações, com mais facilidade, quando os
atributos se referem a termos bipolares.
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Tabela 3 - Comparação dos atributos
Atributos

Sentido do Toque (15)

Sentido da Visão (10)

Fresco - Quente
Áspero - Macio
Liso - Rugoso

Comuns (6)

Fino - Grosso
Pilosidade
Fofo
Flexível - Rígido
Leve - Pesado
Elasticidade

Toque (7)

Escorregadio
Pegajoso
Recuperação de forma
Amarrotar
Brilho

Visão (2)
Específico de cada sentido

Granulado

Transparente
Aberto - Fechado

Cair

Uniformidade

Conclusão
Nesta investigação foram seleccionados atributos do toque (sem visão) e atributos da visão
(sem toque). O isolamento de sentidos na selecção dos atributos sensoriais permitiu conhecer
quais as características valorizadas pelos consumidores apenas quando o produto é tocado ou
quando o produto é observado.
Apesar dos consumidores avaliarem os materiais têxteis através dos 5 sentidos em conjunto, o
isolamento de sentidos foi necessário para melhor compreender a sua contribuição e o seu
campo de aplicação/avaliação isoladamente.
Na caracterização de materiais têxteis, o toque é o sentido mais solicitado e que mais dúvidas
acresce aos industriais do vestuário e de têxteis, no desenvolvimento de produtos mais
atractivos e que facilmente sejam aceites pelos consumidores. Adicionalmente, o toque é o
sentido mais importante na avaliação da percepção pele-tecido 19 .
No entanto, a aparência e a atractividade dos materiais têxteis são igualmente critérios
básicos na avaliação da qualidade do produto. Assim, a visão é um sentido igualmente
solicitado na avaliação sensorial táctil do material. Este sentido é geralmente isolado ou
retirado da análise sensorial do toque dos materiais têxteis, para evitar que o avaliador
interprete e inclua parâmetros subjectivos (preconceitos) e para retirar a possível influência
da cor no seu desempenho 20 - 22 .
É possível concluir que apesar dos sentidos terem sido isolados e do grupo de avaliadores ser
diferente e não conhecer a lista de atributos seleccionados pelo outro sentido/outro grupo de
avaliadores, existem características valorizadas e avaliadas comummente, 6 atributos comuns
numa lista de 15/10.
Na totalidade, 7 atributos são bipolares, o que reforça a tendência apresentada ao longo
deste estudo em que, independentemente do grupo de consumidores inquiridos, é mais fácil
seleccionar/definir/quantificar atributos cujo extremo é oposto (atributos bipolares).
Esta investigação mostra que a Análise Sensorial aplicada à Industria Têxtil e do Vestuário
permite responder a diferentes problemas e a diversas questões colocadas pelo sector da
produção e distribuição, pelo que pode ser utilizada, para:
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Procurar e desenvolver novos produtos;
Estudar a influência da alteração da formulação e/ou processo de fabrico sobre as
qualidades organolépticas do produto;
Controlar a qualidade das matérias-primas;
Adaptar os produtos aos “gostos” dos consumidores;
Marketing;
Reformular produtos já estabelecidos no mercado;
Estudar a vida dos produtos;
Determinar as diferenças e semelhanças entre produtos concorrentes;
Identificar as preferências dos consumidores por um produto;
Optimizar e melhorar a qualidade dos produtos.
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Aerodynamics and Hydrodynamics – CT 1
Abstract
In the field of aeronautical and aerospace engineering there is often the need of solving complex flow problems that
involve a wide range of Mach numbers. In these problems a near incompressible regime may co-exist within a larger
supersonic flow domain. Thus, it is important that the algorithms developed are able of solving flow problems
encompassing the various Mach number regimes. To that purpose both pressure and density based algorithms have
been derived. In the following paper we present a re-formulation for a collocated finite volume method that is based
on the well-known PISO method. This new formulation was introduced in order to improve the performance of the
algorithm in the calculation of high speed flows, namely supersonic and hypersonic flows. The base algorithm is a
well-known pressure based solver, so, as we will show, the capability of solving low Mach number flows is
maintained.
Key Words: Finite Volume; Compressible flow; AUSM+-up; PISO; all Mach number.

1. Introduction
During the development of pressure-based methods, great research efforts have been made in
order to devise algorithms capable of solving problems at all Mach numbers regimes [1, 2, 3,
4, 5]. These methods were initially developed for incompressible flow predictions (eg.
Patankar [6]) and have been subsequently extended to high Mach number flows. Moukalled
and Darwish [7] developed a pressure based Mach uniform algorithm that uses a normalized
variable and space formulation (NVSF) methodology to bound the convective fluxes and a high
resolution scheme for the calculation of the interface density in order to improve shock wave
resolution in high speed flows. Issa and Javareshkian [1] extended the SIMPLE method to high
Mach number flows using total variation diminishing (TVD) and flux difference schemes.
Density-based methods were initially developed for high Mach number flows and one example
is given by the AUSM method of Liou and Steffen [8]. Density-based methods were also
extended to arbitrary Mach number through the development of low Mach number
formulations. This was done mainly through the use of local precondition techniques,
modifying the characteristics of the governing equations [9]. Edwards and Liou [10, 11] also
extend the AUSM+ method [12] to low Mach number flows, through the use of preconditioned
speed of sound and Mach numbers, acting on the weight equations and with the introduction
of a diffusion term in the mass flux equation. The diffusion term introduced by Edwards and
Liou was needed in order to ensure the pressure velocity coupling in low speed flows. This
term has the same purpose of the pressure smoothing term that was introduced by the Rhie
and Chow interpolation technique [13].
The Rhie and Chow interpolation technique is usually applied if a collocated arrangement of
variables is adopted. This arrangement is very useful mainly because it allows for a simple
extension of the code to unstructured grids. However, Nerinckx et al. [14] demonstrated that
the Rhie-Chow procedure presents bad results in the presence of large pressure gradients.
This situation is quite common in supersonic flows and appears in the form of shock waves.
In our earlier work [15] we noticed that this problem causes a decoupling between pressure
and velocity at high Mach number flows, which result in unrealistic wiggles. So, we decided to
abandon the Rhie-Chow interpolation technique and find an alternative approach, similar to
that proposed by Nerinckx et al.. Albeit this author only uses the AUSM+ flux definitions in
conjunction with the SIMPLE method in order to calculate transonic and subsonic flows [14].
The proposed algorithm is based on the PISO method [16] but we apply the AUSM+-up [17] flux
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definition as a replacement for the standard Rhie and Chow method in order to obtain the
fluxes and central interpolations for pressure at the control volume faces. This algorithm tries
to compatibilize the good efficiency of a pressure based method, for low Mach number
applications, with the advantages of AUSM+-up at high Mach number flows. In the following
sections we will present the governing equations and then we will demonstrate how the AUSM
flux definitions can be incorporated in the PISO algorithm. In terms of validation, detailed
results for subsonic, transonic and supersonic axisymmetric flows in a nozzle are presented
and compared with exact solutions. We also present and discuss transonic and supersonic
results for the well-known bump case. Finally we end with the calculation of a 2D supersonic
flow over a cylinder, this is known for being a very tough case even for density based solvers
[12].

2. Numerical Model
We will consider our fluid as inviscid and adiabatic. Hence we concentrate here on the Euler
equations. These equations are given by the continuity, momentum and total energy
equations and, for closing the system, density is related with pressure and temperature by an
equation of state.
∙

0

∙
∙

∙
1

0
,

where is the compressibility coefficient and R is the gas constant.
The base algorithm is the PISO method. The formulation that we present here uses the AUSM+up flux definition as a replacement for the standard Rhie and Chow method of obtaining the
fluxes.
Here we shall not present the AUSM+-up of Liou [17] this was previously done in an earlier
paper [18]. We shall focus our attention on the numerical algorithm itself.
If a segregated approach is to be used, it is necessary to couple velocity, density and pressure
through an appropriate algorithm. The segregated approach is iterative by nature and
involves predictor and corrector steps. In the predictor step the velocity field calculated by
solving an implicit version of the momentum equations, which are based on pressure values
from the previous time step. In the corrector step a pressure equation is assembled and
solved implicitly, and then the velocity and density fields are corrected by explicit
expressions. The values obtained in the previous time step are denoted with n, and the
consecutive predictions and corrections of the PISO algorithm are denoted with *, **, ***.
Prediction step: All nodal values are assumed to be known t the previous time step . At the
beginning of each time step the flux definition AUSM+-up is used in order to obtain values for

the mass flux ( ), interface velocity ( ) and interface pressure (
an explicit equation for continuity is solved at this step,
∙

). To improve stability

0,

where the mass fluxes have just been obtained with the AUSM+-up. This step allows prediction
of density. The predicted values at the present time step for the velocity field, ∗ , are
obtained by solving an implicit version of the momentum equation. The pressure gradient is
treated in an explicit way, using the interface pressure previously obtained with the AUSM+up. This is an initial step before we start the PISO cycle. The discretized momentum
equation, to be solved for ∗ , is
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a U∗

H U∗

,

where a is the central velocity coefficient and the operator H U ∗
convective term of the neighbour cells to cell P.

is build using the

Correction step: Operator H U ∗ is constructed by using predicted values of velocity. This
term will be used for the solution of the pressure equation in the next step. Using this
operator we can calculate the velocity field without the effects of pressure:
H U∗

$∗

a

.

The AUSM+-up fluxes are, again, calculated inside the PISO. The mass flux, the velocity and
the pressure are evaluated in terms of the predicted velocity field. This results in the
following updated fields: ∗ ; ∗ ; ∗ . The pressure equation is built and solved using the

compressibility of the previous time step,
∗

, and the first estimation of density,

∙ &'∗

∙(

∗

a

∗

∗

)

∗

:

0,

where &'∗ is the sonic flux see [18] for more details. This equation enables us to obtain the
first pressure prediction. By using the predicted pressure, the flux can now be corrected:
*+ ∙ &'∗ , ∗ -.

∗∗

*+ ∙ (

a

∗

∗

).
.

The correction for velocity, U ∗∗ , is performed in an explicit way using the new pressure
gradient, ∗ , and the first predicted velocity:
∗∗

H U∗
a

a

∗

$∗

a

∗

.

In order to correct the density, ∗∗ we solve a continuity equation based on the new flux. We
can now solve for the total energy equation and, afterwards, the temperature T is updated
1 2
using the equation of state (
/0
):
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5.

By using the updated temperature, we can calculate: the first prediction for the
∗ ∗
compressibility ∗ 1⁄ ∗ ; and a new correction for density ∗∗∗
. When all the
previously-defined steps for PISO are performed we can make a last correction for density
using the final pressure. These steps should be enough for the continuity equation to be
satisfied.

3. Results
In this section we will present and discuss the results obtained with the method just
described. Three test cases are considered: first we tackle the problem of an axisymmetric
flow in a nozzle under subsonic, transonic and supersonic conditions and we compare the
numerical results with exact solutions; then we analyse a subsonic, transonic and supersonic
case flow past a bump; finally we calculate a supersonic flow impinging on a cylinder.
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3.1. Axisymmetric flow in a nozzle
The first test case under consideration has been used by several researchers for validation
purposes [7,19]. It is basically a 1D flow in a smooth converging/diverging axisymmetric
nozzle. This case will allow validation of the new code for arbitrary Mach number flows, since
exact analytical solutions can be obtained and compared with the numerical results. The
cross-sectional area of the nozzle varies as:
78

79:

7;

79: <1

= 2
? ,
5

where 7; 2.035 and 79: 1 are the inlet and throat areas, respectively, and the length of
the nozzle is equal to 10 units. An axisymmetric 2D structured grid with 100 A 15 nodes was
used in all calculations. A wide range of inlet Mach numbers were considered, resulting in:
fully subsonic near-incompressible results (Ma 0.1); transonic results (Ma 0.3); and some
fully supersonic results (2.5 C Ma C 5). For the subsonic test case the following boundary
conditions were considered: at the inlet we prescribed total pressure and temperature and
the angle of the flow; at the outlet only the pressure was fixed and we extrapolated all other
variables. For the supersonic cases all variables are prescribed at the inlet and are
extrapolated at the outlet.
The Mach number area-averaged numerical results are compared with the exact analytical
solution in Figure 1-a, where six cases are shown. As we can see the 2D predictions are in
good agreement with the analytical solution and no unphysical behaviour is seen to occur.
3.2. Flow past a circular bump in a channel
We present now the results obtained for the transonic and supersonic flows past a bump.
There is no analytical exact solution for these cases, but references solutions can be obtained
from fine mesh simulations [20].
Regarding the geometry, it consists of a channel of height L and length 3L with, along the
bottom wall and centrally placed a circular arc of length L and thickness 01L. For the
supersonic case the thickness of the bump is equal to 0.04L.
A 2D structured mesh is used in all cases. For the transonic case two grids were tested, a
coarse grid with a total of 63 A 16 nodes and a dense grid with 252 A 54 nodes. The mesh for
the supersonic flow has 158 A 78 nodes.
3.2.1. Transonic flow
The case under consideration refers to a transonic flow at Ma 0.675, which is characterized
for remaining subsonic at both the inlet and the outlet. However it will create a shock wave
in a region downstream the top of the bump. The boundary conditions for this case were
identical to the nozzle subsonic case. Due to the presence of a discontinuity we used the
CUBISTA [21] high resolution interpolation scheme for the convective terms. This same
scheme was applied to obtain the right and left values of the variables at the cell faces.
In Figure 1-c we present the Mach number field and a comparison between the results (Mach
on lower wall) obtained with the method described in section 2 and those obtained by
Moukalled [7] that developed a code that uses the Rhie-Chow interpolation technique. As we
can see the representation of the shock wave is much sharper when we use the AUSM flux
definitions. A similar beneficial conclusion was previously reported by Nerinckx et al. [14],
who noticed that the fourth order pressure diffusion term introduced by the Rhie-Chow
interpolation scheme becomes extremely large when high-pressure gradients occur, thus
introducing extreme smearing. Our new approach has the ability to switching off this pressure
dissipation term in areas of high Mach number, and thus significantly improving the accuracy.
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Figure 1 - a) Comparison between the present numerical results and exact analytical solutions for the nozzle. b)
Contours of Mach obtained with dense grid for the transonic bump flow case (New code). c) Comparison with
current predictions and with the results obtained by Moukalled [7] for the transonic bump flow case

3.2.2. Supersonic flow
For the supersonic case different boundary conditions need to be applied. At the inlet we
imposed static pressure, temperature and velocity, and at the outlet all variables were
extrapolated from the interior of the solution domain. These boundary conditions were
applied in order to obtain an inlet Mach number equal to Ma 1.4. In this flow case the
CUBISTA scheme was applied to all the interpolations and convective terms. This test case is
characterized for being fully supersonic; it produces two shock waves that interact before
leaving the solution domain. The shock wave that is formed at the upstream region of the
bump is still reflected by the lower wall, after intersecting the other shock wave, and before
leaving the domain. In Figure 2-a we show the results obtained with the new code: the
intersection and reflection are very well resolved without unrealistic oscillations. On the
other hand, the results obtained with the Rhie-Chow interpolation, see Figure 2-b, give signs
of numerical dissipation and some unrealistic flow patterns. A comparison between the two
approaches, in terms of the Mach number predicted over the lower wall, is shown in the
Figure 2-c, supporting the above comments, especially regarding the resolution of the second
reflection of the first shock. In Figure 2-c we compare our results with others taken from
literature [7], those are based on codes that uses the Rhie-Chow interpolation. This
comparison suggests that the new proposed algorithm resolves this flow with improved
accuracy. This result was expected because dissipation diminishes as the mesh is refined. In
order to magnify the difference between the two algorithms we need to obtain results on a
coarse mesh, this was done in detail for the transonic case.
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3.3. Supersonic and hypersonic flow over a blunt body
The final test case here discussed is the most difficult to compute. Unlike the previous case,
the flow now is not entirely supersonic, presenting a subsonic zone with a region of low
velocities eventually leading to a stagnation point. This kind of flow occurs when a supersonic
stream hits a circular obstacle, causing a bow shock to be formed upstream. Downstream of
this shock wave the flow is subsonic with a stagnation point. Thus, our code must be able to
resolve the shock wave and, at the same time, calculate the subsonic flow that develops in
the region were the velocities must decrease to zero.
For reasons of symmetry we have only simulated the flow in the upper left quadrant, on a
120 A 120 stretched, elliptic polar-like, structured grid, extending to = 0.35 on the x-axis,
and to H 1.4 on the y-axis. The applied boundary conditions are similar to the previous
supersonic test case: all variables at inlet were prescribed and were extrapolated at outlet.
Two inlet Mach numbers were addressed, namely Ma 1.97 and Ma
6 with the adiabatic
index set to J 1.4. The CUBISTA scheme was used throughout.
In Figures 3-a, b, c and d we present a comparison between the results for the density and
pressure fields obtained with the code (denoted AUSM) and with the Rhie-Chow interpolation
technique for the lower Mach number case (Ma 1.97). The Rhie-Chow technique can
actually capture the position and shape of the shock wave, however, as the contour plots
shows, it tends to produce wiggles which are similar to those observed in the odd-even
decoupling of velocity and pressure. On the other hand, the new code is free from that kind
of problems, even for much higher Mach number flows, as illustrated in Figures 3-e and f for
Ma 6. Under these conditions, the code that uses the Rhie-Chow interpolation either
diverges or gives completely erroneous answers.

a)

b)

c)

Figure 2 - Results obtained for the supersonic bump flow case, Ma
b) Previous code (Rhie-Chow).

1.4. a) New code (AUSM).
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4. Conclusion
The main objective of the present work is to present the development of a new algorithm
that is able to calculate flows with arbitrary Mach number. For that purpose we create a
method that blends the best characteristics of two different kinds of solvers: the pressure
based solvers, that are more suitable for low Mach number flows; and the density based
solvers that are more precise for high Mach number flow calculation.
The new code that we developed uses the AUSM+-up flux definitions as a replacement of the
Rhie and Chow interpolation technique. Through the comparisons of the numerical results
obtained with the new code and the results that have been obtained with the Rhie and Chow
interpolation technique, we were able to demonstrate that the new code works better under
transonic and supersonic flow conditions. Providing sharper shock wave resolution without the
occurrence of wingles. At the same time, we have also shown that it can produce good results
in low Mach number flows, especially when there is coexistence of supersonic and subsonic
flow regions as in high speed streams impinging on blunt bodies.

Figure 3 - Contour plots of density (a, b, e) and pressure (c, d, f), obtained with the AUSM+ -up flux definition and the
Rhie-Chow interpolation technique. Two cases for the cylinder flow: Ma 1.97 and Ma 6.
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a mensagem vive da expressão da ideia -

A NOVA ACÇÃO PROJECTUAL

“O arquitecto tem de ser um profeta, um profeta
no verdadeiro sentido da palavra; se não consegue
prever pelo menos dez anos à frente então não o
chamem de arquitecto”1
A realidade que hoje vivemos, levanta-nos questões de diversas ordens, nomeadamente
questões relacionadas com o rápido avanço tecnológico e a sua influência nas actividades e
atitudes quotidianas.
No que respeita ao Desenho, este passou a ser interpretado e avaliado, por um lado, com
base nas técnicas e ferramentas convencionais e por outro lado com base na nova
consciência digital, que está cada vez mais a ser assumida como uma nova ferramenta de
reprodução e registo. Surgindo assim uma visão nostálgica em contraponto com uma visão
futurista.
Tal como no antigo Egipto se passou de esculpir a pedra para o papiro, também, agora se
está a passar dos registos em papel, com ferramentas convencionais, para o registo Digital,
com uma panóplia de programas associados e infinitos.

A PERCEPÇÃO E AS EMOÇÕES ESTÉTICAS
A PERCEPÇÃO
A percepção é a faculdade que nos permite tomar conhecimento e relacionar o que nos
rodeia, assentando num processo mental que consiste na aquisição, interpretação, triagem
e organização da informação obtida pelos nossos sentidos. A percepção envolve a memória,
as vivências e a experiência anterior, que é a soma de todas as lembranças na nossa
consciência, capacidades e competências que determinam a dimensão das nossas
lembranças.
A percepção é também influenciada pela necessidade ou pela nossa motivação. Algumas
impressões podem ser captadas mais intensamente que outras, dependendo do nosso
interesse afectivo, da nossa condição emocional ou da nossa motivação. A percepção do
mundo difere de pessoa para pessoa, cada pessoa percebe de acordo com a sua faculdade
pessoal, cultural e social.
A Percepção Visual - Desenho
- Desenho/expressão
- Desenho / ferramenta
– Desenho / virtual
1

WRIGHT, Frank Lloyd, in Wines, James – Green architecture, p.194
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Não podemos falar de percepção visual sem falarmos do desenho. O que é o desenho? O
desenho é um instrumento fundamental e funcional na metodologia projectual na
arquitectura, nas artes visuais e no design, “o desenho é, provavelmente, a forma de
expressão que sintetiza melhor a nossa relação com o mundo. Ele permite-nos, com a
elaboração mental, desenvolvimento de ideias e a descoberta do que ainda desconhecemos
de nós mesmos.”2 Desenhar é um processo, uma ferramenta, um instrumento, um
procedimento que resulta num produto.
O desenho é omnipresente, todos os objectos e edifícios que nos rodeiam foram
desenhados. E se pensarmos na arquitectura, no design e nas artes plásticas, somos levados
a visualizar grandes obras como o Guggenheim de Bilbao; a Torre Eiffel; o edifício da
Fundação Champalimaud ou mesmo grandes mestres da pintura como Miguel Ângelo;
Caravaggio; Mondrian; Picasso e, do design, o emblemático espremedor de Philip Stark.
Poderemos considerar todo o processo na arquitectura como virtual, o papel de um
arquitecto é um papel virtual, pois o arquitecto tem de ter a capacidade de imaginar todo
o processo virtualmente. Ou seja, cria um mundo virtual, assente no pensamento, na
racionalização, na junção de factores em que se baseia a sua percepção, criando uma
realidade que, à partida, é apenas feita de ideias e que se vai concretizando, à medida que
as vai passando para o papel, dando uma primeira vida ao seu mundo virtual, que poderá
acabar ou não por se materializar.
O desenho, o projecto e depois o objecto são conceitos inerentes à arquitectura e não só,
também são inerentes ao design e às artes plásticas. Começa por nos surgir a ideia, o
pensamento virtual, e o primeiro passo será o desenho ou o esquiço, ainda que mal feito e
por vezes hesitante. Depois passamos para o desenho manual ou computacional, que hoje
passa por ser uma ferramenta essencial na metodologia projectual.
A utilização de programas de desenho assistidos por computador preconiza a base de
trabalho das novas gerações, onde cada vez mais a sua utilização será encarada com
normalidade. O aparecimento da terceira dimensão e da realidade virtual é a consequência
directa deste fenómeno. Esta nova abordagem, associada ao avanço da tecnologia,
desperta o arquitecto para uma nova atitude na acção projectual.
A situação actual da cultura arquitectónica, as suas incongruências e a quantidade de
produção arquitectónica que aumenta de dia para dia, fazem, segundo Mafredo Tafuri, no
livro Teoria e Storia dell’Architettura, com que nos encontremos frente a um esforço
inconsciente, que decreta por um lado a morte da arquitectura e por outro, a descoberta
de uma nova dimensão e concepção da aplicação arquitectónica na vida real. As emoções

2

Carneiro, Alberto - O Desenho Projecto da Pessoa, in Os Desenhos dos Desenhos, na nova perspectiva
sobre ensino artístico, Universidade do Porto, p. 34
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estéticas surgem como resposta às propriedades formais, criando empatias que nos levam
ao gozo ou à tristeza.
A importância do desenho na representação do espaço (real ou imaginado) funciona como
um registo que encerra em si uma ideia que irá ser executada. Será pois, um somatório de
declarações de quem concebe, que poderá tornar-se pública e ser interpretada ou
descodificada através da linguagem técnica.
A percepção da expressão no desenho é dada pelo conjunto de linhas e de manchas que
irão sugerir formas reais ou abstractas. Nos desenhos realizados com programas de
computador, a sua especificidade leva o observador a assumir parecenças quase reais.
Os desenhos possuem uma certa organização formal, na qual concorrem presenças e vazios,
semelhanças e oposições. Neste espaço gráfico são também geradas qualidades de
equilíbrio, tensão, movimento e ritmo.

AS EMOÇÕES ESTÉTICAS
Para se expressar, o arquitecto deve recorrer, numa primeira abordagem, ao desenho. A
primeira linha que traça sobre o papel, é uma limitação que irá colocar ao espaço a
representar. E será a partir desta dimensão que todo o desenho se desenvolverá
proporcionalmente. Esta linha irá criar uma espécie de noção de escala, com base na
percepção de quem desenha, tornando o desenho mensurável.
A percepção é responsável pelo entendimento da forma, no entanto, conforme a expressão
dada à imagem, a informação poderá ser entendida imediatamente ou poderá necessitar de
informação complementar para se entender a forma final.
A percepção estética de um determinado ambiente arquitectónico depende de uma série
de perspectivas. Neste sentido a Realidade Virtual passou a ser uma ferramenta importante
no âmbito da percepção. A ferramenta que se escolhe para trabalhar irá influenciar o modo
de pensar de quem desenha e de quem observa o desenho final.
Quando se utilizavam apenas as ferramentas convencionais, do tipo: lápis, canetas, réguas,
compassos, etc., como resultado surgiam, na generalidade, edifícios formados pela
justaposição de planos e de elevações, pensados no âmbito do bidimensional. Mas logo que
o 3D surge, e em conjunto com os recentes programas de desenho assistido por
computador, abriu-se uma nova Era e um leque de oportunidades estéticas influenciadas
directamente pelo avanço e características desta tecnologia de representação. Surgem
agora edifícios como o Guggenheim em Bilbau, do arquitecto. Frank Gehry, que assumem
uma corrente desconstrutivista e hig - tek .
O que realmente marca a diferença é a criação no computador de um modelo digital
inteligente tridimensional (3D) e espacial. Esta terceira dimensão abre um sem número de
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potencialidades em todas as fases do projecto, facilitando ao observador, com rapidez,
compreender o que observa.
O virtual serve então o real através do imaginário. Ou seja, não é mais do que a associação
de várias possíveis realidades associadas, com ficção, que vão ajudar o observador a
identificar o que vê e comparar com a realidade, chegando mesmo (em certos programas
mais completos) a achar que é real.
Os desenhos em 3D, ou a terceira dimensão, também podem ser realizados através de
desenhos rigorosos de perspectivas, que tal como nos realizados com auxílio do computador
e de técnicas apropriadas conseguem aproximar-se da ideia final, provocando no
observador o mesmo tipo de sensações, quer sejam realizados à mão ou em computador. A
principal diferença prende-se com a rapidez de execução e a facilidade com que se recorre
ao 3D digital, auxiliados por programas de desenho apropriados.
O arquitecto começa a desenhar com o auxílio do computador, senta-se em frente a um
ecrã e dispõe de um teclado e um rato, que substitui o lápis ou a caneta. A partir deste
momento, terá que introduzir dados de um modo lógico, elegendo opções a partir de um
menu, e começará a visualizar no ecrã os resultados gráficos das suas opções. Pouco a
pouco, irá desenhando e completando o seu projecto, tal como nos métodos convencionais,
à mão.
Com a modelação, ou seja, quando se realiza um desenho com programas de computador
que estão vocacionados para a realidade virtual, o modelo de trabalho é tratado como se
fosse matéria-prima (barro, por exemplo…), ele será trabalhado e reorganizado e
reaproveitado, infinitas vezes.
A modelação digital pressupõe outra atitude, que é a de se ter a possibilidade de testar
várias hipóteses. Os programas de desenho, por um lado, estimulam e por outro, impõem a
escolha de determinadas características, do que se projecta, incutindo um espírito artístico
ao projectista, assumindo-se por um lado como ferramenta de trabalho e por outro como
um estimulo provocativo da sua própria natureza.
Para muitos, a expressão de um desenho realizado em computador é muito limitada em
relação ao desenho realizado à mão. No entanto, o que se pode concluir é precisamente o
oposto. Hoje em dia já existem programas de desenho e pintura, (por exemplo o Piranesi),
que são uma nova geração de programas que imitam as técnicas clássicas de desenho e de
pintura. A aplicação da cor e o aumento infinito de gamas de cores, vão individualizar a
expressão e chegar a atingir uma vertente muito mais realista, em consonância com uma
panóplia de texturas que vai incutir ao objecto uma visão quase real ou convencional,
conforme a opção escolhida por quem desenha. A expressão será sempre a de quem
desenha, pois é ele que escolhe de um leque de itens, o caminho a seguir e a expressão
que quer dar.
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Os novos arquitectos utilizam e aplicam as novas tecnologias desde os primeiros esboços,
não sendo por isso de estranhar que num futuro próximo, a atitude projectual seja
definitivamente alterada e direccionada para o desenho realizado directamente no
computador, sem o recurso aos esquiços iniciais, executados à mão. Este será um processo
que chocará a maioria dos arquitectos, mas que será uma realidade num futuro muito
próximo.

Fig.1 - FUTURE FARMS: High-Rise,
Beach Pod, and Pyramid Pictures

Fig.2 - ORCHARD TOWER

Fig.3 - ORCHARD TOWER

Com o avanço da modelação

digital, o arquitecto consegue viajar em novas formas de arquitectura, ver e viver novos
espaços, antes de serem construídos.
A arquitectura mudou e o modo de fazer arquitectura está numa mudança imputada pelo
rápido avanço da tecnologia. As novas gerações vão viver realidades que hoje são utopias.
Mas uma coisa é certa, desenhar à mão ou através de programas de computador, é
desenhar!
A humanidade tem utilizado os recursos que o Mundo lhe oferece em prol da sobrevivência.
Os meios digitais, através da acção directa entre o Homem e a máquina, induzem a uma
interacção participativa, entre estes dois. O Homem, como observador atento, procura a
expressão da mensagem, traduzindo-a em conhecimento. Esta expressão é entendida e
descodificada com base em vários factores: sociais, culturais económicos, ecológicos, etc.
Sendo assim, através da observação on-line, de um qualquer conteúdo, somos levados
(inocentemente) a acreditar que estamos perante uma realidade (verdadeira). Ou seja
entramos no Mundo da Realidade Virtual.
Neste Mundo tudo é possível, tal como no Egipto se passou de esculpir a pedra para o
papiro, também agora estamos perante uma realidade óbvia, onde se passa do ensino
presencial para o ensino virtual. Este será o futuro!
Por isso, quando se fala de teorias de ensino, elas já não são teorias, pois esta é a
realidade do momento, este é o inicio de uma grande caminhada. Neste caso, apenas
temos que aprender a lidar com esta nova forma de comunicação, onde todos aprendemos
e evoluímos de acordo com o avanço tecnológico.
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A Estética na Modernidade
A Experiência Estética
O desejo humano de completar imagens, de executar, de desenhar, de conceber imagens
vindas à memória, independentemente da sua situação face à História da Humanidade, faz
com que a arte atinja os sentimentos de quem percebe e mostra os sentimentos de quem a
faz.
A experiência estética pode ser definida como o momento em que o sujeito estabelece a
relação com o objecto, relação essa, em que o corpo e todos os sentidos estão interligados.
E como a experiência estética é única, original, particular, própria de um indivíduo,
constitui um momento de uma relação. Não podemos apresentar um conceito padrão,
ímpar, e bem definido, mas podemos diferençar da dissertação de alguns teóricos. Tem
que existir uma relação entre o sujeito e o objecto para que haja experiência estética que
é chefiada pelo sensorial e pelo temporal. Como refere Umberto Eco3 tem que existir um
diálogo entre o sujeito e o objecto.
Poderemos considerar a arquitectura como uma a percepção futura assente em percepções
do passado. Representa a capacidade estética do arquitecto de nos revelar a sua
criatividade, a qual não tem que ser obrigatoriamente uma estética de fractura.
A amostragem da percepção futura, sempre foi uma necessidade dos arquitectos, a qual é
expressa através do desenho e das maquetas, no entanto este é um campo onde os avanços
tecnológicos têm permitido novas formas de amostragem e de teste da percepção futura da
arquitectura, algo similar ao que lhe era permitido pelo campo do cinema, embora em
moldes mais reduzidos. A constante evolução técnica e tecnológica, baseada no hardware e
no software, veio permitir a criação de uma realidade virtual, onde o arquitecto virtualiza
a percepção estética da sua obra, passando, com a ajuda do software e do hardware, para
uma realidade virtual máquina, onde o arquitecto encontrou novas formas de interagir com
a suas criações (percepções). Esta nova realidade possibilita um mundo novo na
aproximação dos fruidores com a obra, antes da sua passagem para o mundo real. Permite
ao arquitecto, aos clientes e ao público, percepcionarem, viverem, testarem e fruírem
todo o projecto antes de este se materializar no seu local de destino. Podem ser feitas um
sem número de simulações, assentes em todos os pressupostos geométricos e matemáticos
que envolvem a criação arquitectónica ou que se vá mais além desafiando todas as leis que
são tomadas como limite à criatividade, quebrando barreiras e ultrapassando as fronteiras
do presente. Com a simulação em realidade virtual, para além de podermos testar o
passado, o presente e o futuro, será possível através da análise, detectar falhas, erros,
3

ECO, UMBERTO, Obra Aberta tradução de João Rodrigo Narciso Furtado, Difel Editorial Ldª, 1989, Lisboa

Arqto. Luís Moreira Pinto, Ana Fidalgo, Bruno Silva 2011

a mensagem vive da expressão da ideia -

A NOVA ACÇÃO PROJECTUAL

omissões que poderiam comprometer ou causar danos antecipadamente e trabalhar a sua
correcção.
A realidade virtual e as novas tecnologias, vieram alavancar a arquitectura, elevando-a
para um novo mundo, um mundo da virtualização, o qual embora não lhe fosse totalmente
desconhecido, uma vez que o arquitecto é um criador de realidades virtuais, é hoje um
meio mais técnico, muito dependente dos conhecimentos técnicos e tecnológicos de quem
trabalha com estas novas tecnologias, que não param de evoluir, ajudando e obrigando as
outras ciências a evoluir para novos patamares, sejam eles na investigação, na análise, na
concepção, na simulação, na apresentação de resultados, na sua representação, etc. Na
actualidade os gabinetes de arquitectura para poderem ir mais além, passaram a incorporar
directa ou indirectamente estas novas realidades tecnológicas, para uma melhor
representação da vertente criadora do arquitecto.
Mesmo com toda a técnica e todo o avanço tecnológico, a percepção estética de cada
indivíduo é um factor que o distingue. Não basta apenas sermos bons técnicos, bons
desenhadores ou termos bons conhecimentos das novas tecnologias, embora isso seja
importante para passarmos as nossas ideias à prática, esses atributos funcionam apenas
como facilitadores dessa passagem, isto porque na sua base estará sempre associado o
processo criativo, a nossa percepção e a estética que lhe está associada. Na génese vamos
sempre encontrar a individualidade do arquitecto, a criatividade, a abstracção, a ideia e a
construção mental que lhe deu origem.

O Futuro
Com o aparecimento da realidade virtual nos jogos e no cinema, podemos falar de uma
nova forma de percepção? É um facto que cada vez mais se vêem as empresas a recorrer a
esta nova tecnologia (simuladores), como forma de levar o espectador a lugares e a viver
emoções que, de outra forma, seriam impossíveis de atingir. Mas outras questões se
poderão colocar. Não será esta tecnologia uma forma de enganar a nossa percepção do
mundo real? Veja-se o caso dos vídeo jogos, que, grande parte deles, nos oferecem uma
realidade destorcida ou mesmo alienante.
De qualquer forma, temos de admitir que há também um lado bastante positivo desta
tecnologia, como é o caso dos simuladores de voo, em que os projectistas desenham uma
determinada envolvente, na qual os pilotos têm percepção de que estão a voar, ajudandoos nos treinos, na obtenção de automatismos e na percepção da realidade de voo; na
navegação marítima ou até no campo da medicina. É claro que nada disto pode substituir a
realidade, ou seja viver/sentir um mundo real e não um instrumento que copia essa
realidade.
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No entanto, a nova tecnologia veio para ficar, e cada vez mais se aproxima do real,
tornando-se mais difícil de distinguir da realidade, podendo até enganar os nossos sentidos,
levando-nos a acreditar/pressentir que estamos a viver uma dada realidade. É assustador
pensar que talvez chegue um dia em que estaremos dentro de um matrix, mas, por
enquanto estamos dependentes dos nossos sentidos para termos a noção do que nos rodeia.
Provavelmente, num futuro mais distante, teremos que recorrer a outros métodos de
percepção. As novas gerações irão viver realidades que hoje são utopias, como é o exemplo
dos hologramas e das chamadas cavernas digitais.
Este último exemplo é uma ferramenta de trabalho bastante conhecida em laboratórios de
Universidades, e também em empresas, é um complexo sistema de Realidade Virtual que
autoriza o utilizador a entranhar-se num universo 3D, recriando computacionalmente
qualquer tipo de situação, desde as mais simples às mais complexas, utilizando capacetes,
óculos e luvas para interagir com a realidade virtual. Esta tecnologia, através da qual o
utilizador tem uma percepção da realidade quase real é, de facto, bastante interessante,
mas a verdade é que, hoje em dia, já se encontra obsoleta. Quando se diz que está
obsoleta, não é porque esteja fora de moda, mas sim devido ao avanço da tecnologia, a
qual anda muitas vezes à boleia da ficção científica, como é o caso dos filmes da Guerra
das Estrelas e da utilização de hologramas para comunicar. Este avanço tecnológico vai
elevar-nos a um outro conceito da percepção, o conceito de percepção holográfica.

Fig. 4 - Imagens do filme da Guerra das Estrelas

Figura 1 - http://news.nationalgeographic.com/news/2009/06/photogalleries/verticalfarm-towers/photo4.html
Figura 2 - http://www.marcodegregorio.com/333
Figura 3 - http://www.marcodegregorio.com/333
Figura 4 - http://blog.estadao.com.br/blog/index.php?blog=1&cat=173
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Scientific Area – Textile Engineering
Abstract
Textile and clothing have always been linked to human activity. They promoted and followed its development since
the dawn of mankind until the present day.
Research and development have allowed the emergence of new materials and processes, not forgetting services that
make textiles continue to play a key role in the European economy, producing goods with higher value added that
contribute to the competitiveness of their sectors.
The challenges of this new organizational order require adequate training of staff at the highest level and an
increasingly qualified workforce.
Key Words: Smart textiles; supply chain; research and development; new materials; competitiveness.

Introduction
Textile products have always accompanied man and took part in the development of
humanity itself. Man began to cover himself and to take shelter under the skins of animals
that gave rise to the first textile articles. Throughout most of human history, the world
population lived a rural lifestyle, depending on hunting and agriculture for their survival. In
1800, according to the Population Reference Bureau [1], only 3% of world population lived in
urban areas. This figure rose to 14% in 1900 and 30% in 1950. At this point only 83 cities had
more than one million inhabitants. In 2008, for the first time, world population was
distributed equitably between rural and urban areas. Around 2020 the imbalance will grow
again and it is expected that, around 2050, 70% of the population will be concentrated in
urban centers. In Portugal, in 1995 the urban population surpassed the rural one, and it is
expected a steady growth until the year 2050.
Over time, due to urbanization, textile products would no longer have the mere function to
protect the body and were increasingly linked to social and cultural phenomena and
behavioral patterns, increasing expenses on clothing, parallel with the growing dimension of
the cities and the emerging of new applications such as home textiles.
The Industrial Revolution, which had at its heart the production of textiles, had an important
role in the growth and wealth of the European population. In the early nineteenth century,
Europe, the USA and Canada produced 32% of world GDP, a percentage that has increased so
that in 1950 reached 68%. From that date on there has been a reversal and, according to
some figures, in 2050 less than 30% are expected.
Textile and clothing, as well as all activities related to what today is known as "fashion" are
linked to all the transformations generated by globalization, anticipating many of its effects,
as it happens with the phenomena of industrialization that is still going on in developing
countries.
Jacques Attali [2] defines globalization as "the meeting of connectivity that technology makes
possible, and the globalization that the market makes needed. One comes near in time, the
other in space. All major problems become international and interdependent." Globalization
is shrinking the world and we can say that Portuguese people and their discoveries were real
pioneers in this context. The first contraction happened in the division of the world between
the Portuguese and Spanish, with the Treaty of Tordesillas (1490-1500).
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Since the seventies, with the increase of production and labor costs in industrialized
countries, production was quickly transferred out of Europe and the USA. Companies were
released from their uncompetitive production units and kept the departments where they
would create more value added: engineering and design, as well as those where equipment
and products with high added value resulting from research and development were
manufactured. Thanks to its history, culture and aesthetic values, Europe continues to have a
major role in the fields of creativity and fashion, selling a "lifestyle" and giving major
importance to textiles and clothing. Nowadays it is considered that there is an overage
production capacity worldwide that could lead to a discouragement and even to the slaughter
of productive factors.
The outsourcing of the developed economies has reached a level difficult to overcome and,
with today’s crisis, some argue a re-industrialization that, in the case of textiles, will find
particularly strong opportunities in niche differentiated by factors such as technology,
fashion, creativity and service intensity and quality. Naturally, the availability and price of oil
and raw materials, transport costs and social stability in certain regions of the world produce
their effects. The textile industry has been extended to other areas and sectors of activity,
revealing virtues sometimes unexpected, presenting itself as a paradigm in modern times
shift.
The age structure of the world population is changing and therefore also clothing needs. After
a strong population growth for more than three centuries, culminating in the second half of
the twentieth century, there was a decline in certain regions such as Europe and other
developed countries, which has mostly to do with birth rates. In China the decrease in births
is consolidated and other parts of Central Asia, Latin America, India, etc., go down the same
path. However, the average life expectancy increases leading to aging populations. Migrations
also influence the structure of populations in certain regions.
Thus arises a population, the elderly, which in developed countries have purchasing power
and require new products and services. Aging leads to the demand for technical textiles and
specific technological innovations through functionalization. Although the age leads to less
consumption per capita than in the youth, it brings a set of opportunities, often in products
with higher added value. The concentration of population in urban environments, as
mentioned above, also leads to higher consumption of home textiles.
The crisis that currently crosses the more developed countries will certainly lead to paradigm
shifts in consumption. We will see the consumption of lower priced increasingly dignified and
launched by the fashion industry and the quality of spaces for sale. The high-end brands will
adopt the concept of exclusivity. However, we cannot forget the ability to purchase that
increases in developing countries, all behaving like a system of communicating vessels
necessarily leading companies to evolve in line with markets [3],[4].
The use of textile materials
Unlike other sectors or industries, the business of clothing and fashion is cyclical and will
never become obsolete since it is not expected that human being dispenses clothing.
Actually, textile and clothing are often the first to use the latest scientific and technological
innovations and it is important that the equipment industries, the fashion and technical
textiles maintain their competitiveness in Europe. Strategies for R&D, available skills,
organizational structures, capacity to innovate and introduce knowledge in processes,
products and services are key elements for the sector at European level. Europe faces the
challenge of standing as a center of interest for foreign companies interested in ideas,
markets and capabilities in R&D. One must be aware that in recent times in USA and Europe,
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studying mathematics, physics and engineering gave place to the study of social sciences and
humanities, moving those studies for emerging economies such as India, China and others.
With new emerging economies and the accelerated globalization, less-skilled countries face
increasing problems of competitiveness and the sector will need to incorporate more
knowledge in an integrated system that encompasses the creation, production and
distribution, guiding the processes of innovation function of the consumer.
Thus, universities, research laboratories and companies must increasingly work together to
analyze the whole spectrum of possibilities and capabilities to develop. They should also
pursue research abolishing barriers between the disciplines of biology, medicine, chemistry,
physics and engineering.
Many materials used in various activities such as automobile, shipbuilding, aeronautics,
machine tools, electronics and medicine have been successfully replaced by new composite
textile developed from new man-made fibers. The strong demand for natural fibers and
supply problems led to the development of synthetic fibers with ecological value and also to
obtaining the features of the natural fibers: hence the polymers and polymers of plant origin.
Textiles are increasingly present in our society: they serve as protection for the body, as a
characterization of the individual, in decor and comfort, as functional products in hospitals
and nursing homes, sports, interiors of the most varied means of transportation or even in
their structural elements, in various military applications, in the strengthening of roads,
dams, and so on. With so many individual and societal needs (water repellents and stains,
odor absorbent, fire resistant, abrasion, antistatic and antibacterial, insect repellent, etc.)
the market for new textile products will grow especially in the areas of technical and
intelligent textiles.
New fields of research and innovation
The depletion of fossil energy resources and the rising price of oil, with all the existing
problems in the environment, polluted air and water, poor management of water resources
and waste and the proclaimed greenhouse gases (CO 2 responsibility) paved the way for a new
economy based on products of biological origin.
Nature, through the infinite-dimensional machine of photosynthesis, produces carbohydrates
and oxygen from water, carbon dioxide and solar energy. Human beings have always survived
by using products provided by nature, from food to clothing or other more sophisticated goods
that were obtained through successive transformations of natural materials, development of
knowledge and taking advantage of the surrounding environment.
While we seek for alternative energy sources, such as wind and sun, we must take into
consideration the energy we can get through the plant biomass obtained through
photosynthesis. In fact the forestry production can, among others, give the pulp (and at the
outset the production of energy) and paper and can be converted into products that will
gradually replace petroleum products.
Biorefinery is now an undeniable fact, allowing to obtain the most varied products through
different processes: fuels and lubricants, alcohol, sugar, acids, etc., not forgetting the basis
of natural polymers (cellulose, hemicelluloses and lignin) which in turn give rise to an
increasing number of new materials with high added value, the nanoscale, which is a strong
field of research and innovation. Plant biomass may be the oil of the future, contributing to a
sustainable development of humanity and to a world with greater geopolitical stability [5].
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Recent studies indicate that in the nano field there is much to research and develop.
Although the nano-effects are not a new phenomenon, human capacity to observe and
manipulate such scale and to monitor and control the matter is innovative. Nanotechnology
[6] appears in different forms: nanoparticles, nanotubes, nanoelectronics, nanomaterials,
nanomedicine, nanorobotics, nanosensors, etc. It is accepted that in future there is a
significant development in circuits with single molecules, new semiconductors,
nanomachines, computers, medical technology products, etc., which can make grow the
market for technical textiles in different areas, such as enzymatic catalysis, selective new
bio-based materials, polymers and biofermented fibers, new fibers and textile composites,
textiles to improve human performance, transport, construction, environment, bioactive
surfaces, etc..
ICT developments are expected to streamline the production process and contribute to the
customization, through simulation, robotics and the creation of value in the network, based
on overall logical management of production facilities spread across various parts of the globe
(virtual factories) and the supply chain management. The digital factory of the future will be
based on manufacturing processes based on knowledge, with an understanding of the
behavior of machine processes and systems [7].
New trends for the textile industry
Textile and clothing industry have faced structural changes in Europe in recent decades. The
shift of means of production to countries with low labor cost has been constant, which
inspires at the same time a huge competition in the sector. However, these activities still
represent one of the largest industrial sectors and continue to be of the utmost social and
economic importance for Europe [8].
The three main areas are clothing with 46% of total production, home textiles with 32%, and
technical textiles with 22% [9]. If Europe wants to continue to play a leading role in the global
market, it will have to map out strategies to the sector. Thus, we have been witnessing a
transformation with a sharp growth in aspects related to creativity and design fashion,
quality, innovation and reorganization in production with the verticalization and integrating
of marketing and branding. The need of verticalization and differentiation of industry has
become more pressing with the liberalization of the textile markets and the abolition of
import quotas in 2005.
We are facing a new paradigm, in which business differentiation is accomplished by
specializing in certain products and by its quality and functionality, but also for the flexibility
and responsiveness to the market requests. Often and increasingly it is not just the price of a
product that counts, but the rapid response capability of the entire organization.
Key factors for the future
Nowadays, a product no longer exists as a product itself. What we have is a mix of products
and services and quality management throughout the organization. The challenges of this new
organizational order require adequate training of staff at the highest level and a workforce
increasingly qualified.
Leading countries were aware of this and continued to train young people for new challenges
in order to have the largest percentage of the value added of production/marketing chain,
regardless of where the article is produced. The vast majority of Textile Engineering Schools
that were developed until the 1970s and 1980s has resulted in Design Schools, Fashion,
Marketing, etc., without neglecting the preparation of students in practical aspects, essential
for the understanding and easy integration into the world of work [10].
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Alongside this transformation, they also did not neglect the preparation of scientists and
researchers in the areas of textile engineering, materials, chemistry, electronics and
informatics, because the only way to innovate is by research and knowledge production. Basic
and applied research is indispensable, as well as the transfer of their results for companies
that must adapt them and produce, launching new products in the markets with added value.
The differentiation among companies and their struggle to have an added value,
simultaneously with the consumption decrease in the areas of clothing and home textiles,
which may become more pronounced with the current crisis, has led companies, and also
consumers, to redirect their concern for other products that require an increased research
effort, such as technical textiles. Thus grows the interest and the development of smart
textiles, textile applications in health and wellness, clothing for the practice of sport, for
protection at work and also in outside use [11].
In Europe and Portugal, the growing number of companies specializing in niches market in the
field of functional and innovative textiles became more pronounced, even at the level of the
garment, contributing to the social and economic progress of the textile and clothing
industry. All these new types of textiles require an increasing investment in research. The
growth in demand and the longing for a better quality of life have contributed to the
emergence of an increasing number of prototypes of smart textiles and an increase in
scientific development [12].
Clothing, home textiles and textiles for automobiles, which can be considered as the more
traditional, have attracted attention. Recently the areas of textiles, health communication,
show business and fun industries joined them. In fact, the world of textiles is rapidly
transforming. Consumers respond to markets and cultures create their own markets. The
citizens of the 20th century had different attitudes from those of the 21st century and we
should ask ourselves about how things will be in ten years!
We should dwell on the predictions coming from different sides and try to develop strategies
for research and training of young people through new curricular organizations, helping to
define new careers and education methodologies, to invest and even to influence government
policies.
What does the future hold in new materials, fibers and fabrics (smart textiles) [13] in the
field of design, production and control technologies in different types of markets? Certainly
the scientific and technological development will contribute to the emergence of new
materials, through design and product development processes, with a strong component in
the field of information technology will lead to new ways of using and handling textiles.
In this chain we must not forget the part of the trade, marketing and distribution and its
direct relationship with the consumer. There is an absolute need for a profound research
involving the consumer and the designer. The involvement of the consumer in the design of
textile products is of utmost importance, as well as collaboration between the University and
industry, which certainly will bring significant gains for all.
The world economic forum recently published the Global competitiveness report 20102011[14]. Although the crisis has affected many countries in Europe, the truth is that, overall,
Europe continues to have a good performance, being one of the most competitive regions in
the world.
The performance difference between the US and the EU is largely due to the structural
weaknesses of European economies, coupled with the lower investment in education,
research and development in the business and high technology sectors. For example, the US
invest 2.9% of GDP in higher education, while in the EU this investment is around 1.2%
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING UBI2011 - 28-30 Nov 2011 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

(EUROSTAT). The business sector, with regard to investment in R&D, represents 1.87% of the
US GDP, while in the EU is around 1.17% [15]. The increased competitiveness of the American
economy is reflected by the fact that both GDP per capita and per hour of work are higher
than in the EU.
The sectors that contributed most to the increase in productivity in the EU between 1999 and
2007 were manufacturing, transport and telecommunications. However, labor unit costs are
still high on the EU compared with USA, mainly in sectors such as food industry, textile
industry, transport and electrical equipment.
The textile sector in Portugal
As in other European countries, the textile and clothing sector had a key role in the industrial
structure of Portugal and still is one of the industries with the highest representation in the
economic and social sphere for the country. Although the textile and clothing sector have had
great importance until about twenty years ago, it still represents about 3% of GDP and 11% of
Portuguese exports, with a leading position in manufacturing, which represents 22% of
employment and 8% of turnover. The economic crisis of 2008 had serious repercussions in the
sector, especially in 2009, with a 14% drop in exports that rebounded 6.4% in 2010 and
especially in the current year. The sector is increasingly competitive due to its export
vocation.
The amendments made in Asian countries, especially China, with the increase in the cost of
manpower and raw materials, are leading to the return of the manufacture of famous brands
to Europe and the Mediterranean countries, where there has been some instability that
somehow has benefited production in Portugal. But despite these losses and recoveries, the
sector is completely different from what it was twenty years ago, when the goal was mass
production based on low prices and especially the low cost of manpower.
Today international markets seek the Portuguese textiles for its high quality, creativity,
design and service excellence. On the other hand, there has been a development and a
statement of fashion brands and their distribution networks. Portugal is increasingly in vogue
with its designers, brands and companies.
The future passes by fashion, design, research and technological innovation and also by
encouraging the use of increasingly skilled human resources. The approach between centers
of R&D and business has provided the development of innovative textile materials with the
most diverse technical features, allowing product differentiation in a highly demanding global
market. The Universities of Beira Interior, Minho e Aveiro with its centers and research units
and laboratories like CITEVE and CENTI among others have been engaged in partnerships with
companies and already launched several innovative products based on nanotechnology, smart
and functional textiles, particularly in the areas of health, sport and the automotive,
aerospace, construction, etc..
Although the criteria for classification of companies producing technical textiles are not
identical in all countries, production has increased significantly. China, for example,
consumes 50% of technical textiles in Asia and increased its consumption by 25% in 2010. 80%
of its production is consumed internally. In Germany the production of technical textiles has
already reached 50% of the total textile production while the turnover on the production
equipment continues to grow. In Belgium, in 2010, technical textiles also reached 50% of the
total production of textiles [16].
The future passes by fashion, design, research and technological innovation and also by
encouraging the use of increasingly skilled human resources. In Europe, as already mentioned,
technical textiles represent 22% of production. In Portugal the number of companies
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producing technical textiles in 2004 was 45 and grew to 77 in 2010. It is also noteworthy that
the number of Portuguese speakers at Techtextil Frankfurt started with one in 1987 and
reached 14 in 2011.
The production of technical textiles cover a wide range of areas, such as: packtech, geotech,
buildtech, agrotech, medtech, protech, mobiltech, hometech, clothtech and sporttech.
Leading application areas are clothtec and sporttech and 70% of applications, including these,
are in the areas of medtech, protech, hometech and mobiltech [merino].
Conclusions
Over time, several factors led and influenced the productivity and competitiveness of
countries, regions and societies. With Adam Smith, attention was given to specialization and
division factors at work. Neoclassical economists emphasized the investment in human capital
and physical structures. More recently, the focus has been placed on education, research,
innovation, technological progress, in the state of health of the population, macroeconomic
stability, the quality of governments and on the efficiency of markets, among other factors.
Taylorism has been replaced by learning systems viewed from a biological and less physical
perspective. The intangible factors are increasingly influential in the economic environment
and business, highlighting information, images and symbols. There is an accelerated
consumption of information and entertainment, giving increasing importance to brands,
human capital, intellectual property and knowledge. Cost of products include the intangible
component linked to research, design, marketing strategies, advertising, public relations,
organization of business, etc., in many cases exceeding 75%. ICT link their power of
communication to branding and sales channel and e-commerce has a real potential for
growth. The abovementioned report on competitiveness has grouped in twelve pillars the
different components that contribute to it. But education, research and innovation are the
most relevant to the more advanced economies, which lead to the frontiers of knowledge.
Innovation, both public and private, entails investment in education, research and
development, openness and cooperation among universities and enterprises and the
protection of intellectual property. Europe and Portugal are moving towards a strategy of
knowledge-based economy, but despite the progress that has been achieved in recent years
there is still a long way to go to make this real.
The relocation of production activities outside of Europe may create constraints to the
centers of knowledge creation and gradually drag research and technological development.
One of the threats to Europe's growth is the transfer of skills to emerging countries like China
and India, associated with the formation of intellectual resources and increased quality and
production capacity. I believe that Europe and its institutions and companies can still reverse
the tide so that higher value added textiles may have a promising future [18].
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Resumo
Neste trabalho pretende-se avaliar-se em que medida a aplicação do Regulamento das Características de
Comportamento Térmico dos Edifícios RCCTE (Decreto-Lei nº 80/2006 de 4 de Abril), actualmente em vigor em
Portugal, traduz adequadamente a realidade dos edifícios situados em zonas de montanha.
Para efeitos de análise do comportamento térmico das diversas tipologias acima propostas foi necessário considerar
diversas características comuns de forma a facilitar a comparação e a influência dos diversos factores que
condicionam os edifícios.
Relativamente a todas as soluções analisadas afigura-se como importante dotar este tipo de edifícios de um
isolamento térmico apreciável de toda a envolvente interior ou exterior, de forma a minorar as perdas de calor, de
um sistema de ventilação com recuperação de calor, de equipamentos de elevado desempenho para produção de
águas quentes e aquecimento ambiente e sempre que possível pela inclusão de sistemas solares passivos. A eventual
instalação de sistemas solares térmicos para águas quentes sanitárias tem uma contribuição que se poderia
considerar como residual.
Palavras-chave: Comportamento térmico; Certificação Energética

1. Introdução
Pretende-se avaliar em que medida o Regulamento das Características de Comportamento
Térmico dos Edifícios RCCTE (Decreto-Lei nº 80/2006 de 4 de Abril), actualmente em vigor em
Portugal, traduz adequadamente a realidade dos edifícios situados em zonas de montanha,
nomeadamente nos que se refere à sua classe energética, influência do isolamento térmico
aplicado, equipamentos previstos, sistemas de energias renováveis e eventuais solares
passivos.
Após uma análise das tipologias mais frequentes relativamente aos edifícios existentes nas
zonas urbanizadas da Serra da Estrela a uma cota superior aos 1400 metros, foi possível
definir oito tipologias mais características de acordo com os esquemas apresentados nas duas
figuras seguintes, onde se indicam as designações adoptadas, o tipo de ocupação no interior
do edifício e a distribuição dos espaços interiores, Figuras 1 e 2.
Tipologias Tipo I
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Tipologias Tipo II

Tipologias Tipo III

Tipo I

Tipo II

Tipo III

H1P1H

H1P1HS

H1P1HVS

H1P1HSVS

H2P2H

H2P1H

H2P1HS

H2P2HVS

Figura 1 – Tipologias consideradas
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H1P1HSVS
H2P1HS

9m

N

8m

H2P2H
H2P2HVS

8m

9m

Figura 2 – Distribuição genérica dos espaços interiores

2 – Análise do Comportamento Térmico
Para efeitos de análise do comportamento térmico das diversas tipologias acima propostas foi
necessário considerar diversas características comuns a todas elas, de forma a facilitar a
comparação e a influência dos diversos factores.
Assim poderão referir-se os seguintes aspectos comuns a todas as tipologias:
Edifício situados à altitude de 1500 metros, à qual correspondem as zonas climáticas I3
– V1, independentemente do concelho em que se possa considerar o edifício.
Edifícios de construção tradicional realizada localmente no princípio do século XX,
formados por paredes resistentes em alvenaria de granito, com estrutura de pisos e
coberturas em vigamento de madeira. Dado que alguns dos edifícios já sofreram
reabilitações ou apresentam algumas deficiências no que se refere às estruturas e
revestimentos de madeira, foi considerado na análise do comportamento térmico que
todos eles apresentam lajes com blocos de aligeiramento (cofragem perdida), nervuras
e camada de compressão em betão armado.
Área útil de pavimento comum a todas as tipologias de 145 m 2 com um pé direito de
2,50 m para a generalidade das tipologias e de 2,60 m para as tipologias com
aproveitamento parcial do sótão.
Devido à solução construtiva adoptada para as paredes exteriores (alvenaria de granito)
não foram consideradas pontes térmicas lineares.
Edifícios sem pisos exteriores e com coberturas de duas águas orientadas a Sul e Norte.
Porta exterior de acesso situada no alçado Nascente, com 2 m 2 e coeficiente de
transmissão térmica de 3,5 W/m2ºC.
As janelas consideradas são duplas, com vidro incolor simples, caixilhos de madeira e
protecção através de portadas exteriores em madeira ou metálicas, de cor escura.
Foi considerada uma área de envidraçados de 15% da área de pavimento,
correspondendo a aproximadamente 22 m2, distribuída de igual forma por todas as
tipologias com 11 m2 no alçado Sul, 4,5 m2 nos alçados Poente e Nascente e 2 m2 no
alçado Norte. Não foi analisada qualquer outra distribuição dos envidraçados por
orientações.
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4,50 m2

4,50 m2

2,00 m2

N

11,00 m2
Figura 3 – Distribuição da área de envidraçados por orientações

Zona não servida por rede de gás natural, pelo que numa primeira análise foi
considerado um termoacumulador eléctrico para produção de água quente e o
aquecimento do edifício efectuados com aparelhos eléctricos tal como disposto pelo
RCCTE em caso de inexistência de qualquer sistema no edifício.
Eventuais compartimentos tais como arrumos, despensas, arrecadações, etc.,
existentes no interior da envolvente do edifício, foram considerados como habitáveis.
Não foram considerados dispositivos ou elementos potenciadores de sombreamento dos
vãos previstos para além dos beirados do edifício.
Foram considerados todos os parâmetros climáticos de acordo com o RCCTE,
nomeadamente os graus - dia, duração da estação de aquecimento, energia média
incidente numa superfície vertical orientada a Sul na estação de aquecimento,
intensidade da radiação na estação convencional de arrefecimento e temperatura
média do ar exterior.
Em termos de ventilação foi considerada numa primeira fase que esta se processa de
forma natural, considerado que os edifícios se situam na região B, em zona muito
exposta (rugosidade III), sem dispositivos de admissão de ar nas fachadas, dotados de
janelas sem caixas de estores e sem classificação relativamente à permeabilidade ao ar
(EN 12207) e com portas exteriores bem vedadas em todo o perímetro.
Foram considerados na análise dois níveis de isolamento térmico. O primeiro
considerando espessuras de isolamento em todos os elementos da envolvente exterior
de forma a obterem-se coeficientes de transmissão térmica iguais aos valores de
referência. O segundo nível, considerando espessuras de isolamento de
aproximadamente 100mm na generalidade da envolvente com excepção da laje sobre o
vazio sanitário (50mm).
Como coeficientes de transmissão térmica para os diversos elementos da envolvente
foram considerados os valores indicados na tabela 1 (W/m2ºC).
Tabela 1 – Coeficientes de transmissão térmica considerados para o edifício

TIPO DE
ENVOLVENTE

SEM ISOLAMENTOS
TÉRMICOS

NÍVEL DE ISOLAMENTO I
(COEFICIENTES DE
TRANSMISSÃO TÉRMICA
IGUAIS AOS VALORES DE
REFERÊNCIA)

Parede exterior
Cobertura exterior
Parede interior
Cobertura interior
Pavimento interior
sobre local não
aquecido
Pavimento interior
sobre vazio sanitário
Envidraçados

2,5
2,4
2,9
2,5

0,50
0,40
1,00
0,4

NÍVEL DE ISOLAMENTO II
(ESPESSURA DE ISOLAMENTO
TÉRMICO DE 100MM NA
GENERALIDADE DA
ENVOLVENTE E 50MM NO VAZIO
SANITÁRIO
0,35
0,35
0,35
0,35

1,6

0,80

0,35

1,6

0,80

0,55

2,0

3,3

1,1
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Correspondendo a um número significativo de edifícios existentes acima dos 1300 –
1400 metros, foi adoptada para os envidraçados uma solução de envidraçado duplo de
madeira com vidros simples.
Os custos estimados para a reabilitação em termos de isolamento térmico dos edifícios
foram os indicados no quadro seguinte (tabela 2) para três tipologias distintas

Tabela 2 – Custos associados à aplicação de isolamento térmico
SITUAÇÃO
Paredes exteriores
Paredes interiores
Cobertura exterior
Cobertura interior
Pavimento interior
TOTAL:

TIPOLOGIA I
H1P1H
3.500 €
500 €
1.950 €
350 €

TIPOLOGIA II
H1P1HS
5.100 €

TIPOLOGIA III
H2P2H
3.600 €

500 €

1.000 €

6.300 €

5.600 €

4.600 €

Como coeficientes de transmissão térmica lineares foram adoptados os valores
propostos no regulamento tendo em conta a existência ou não de isolamento térmico e
a sua posição relativa nos elementos da envolvente.
No sentido de analisar o efeito que os diversos equipamentos de aquecimento
ambiente, preparação de águas quentes e ventilação mecânica poderão ter sobre o
comportamento dos edifícios, foram considerados os sistemas constantes da tabela 3.
No final foi ainda considerada a possibilidade de instalar dois sistemas solares passivos
no alçado Sul de cada um dos edifícios. No caso concreto paredes Trombe e um solário,
cada um deles com 12 m2 de área de parede, nas tipologias sem aproveitamento do
sótão e apenas paredes Trombe com 8 m 2 de área de parede nas tipologias com
aproveitamento do sótão. Os ganhos solares totais estimados para estes sistemas
passivos foram de 6500 kWh/ano no primeiro caso e 4500 kWh/ano no segundo tipo de
edifícios.
Tabela 3 – Custo estimado para instalação dos equipamentos mecânicos
SISTEMA

Sistema solar

Ventilação mecânica
Sistema de aquecimento
ambiente e preparação de
águas quentes sanitárias

DESCRIÇÃO
Sistema por circulação forçada, com 4 m2 de colectores
solares, orientados a Sul com uma inclinação de 35-40º, dotado
de um termoacumulador de 250 litros. Contribuição estimada
para o sistema no aquecimento de águas sanitárias de 2100
kWh/ano.
Sistema de ventilação mecânico centralizado, com caudais de
extracção e insuflação de 250 m3/h, potência de 100 W,
dotado de recuperador de calor com eficiência de 80%.
Caldeira mural com tecnologia de condensação, de
funcionamento a gás propano e rendimento a 30% da carga
nominal de 109%

CUSTO ESTIMADO
DE INSTALAÇÃO
4.000 €

2.200 €

4.500 €

A análise térmica das diversas tipologias dos edifícios foi realizada seguindo a metodologia
proposta no RCCTE tendo em conta os pressupostos mencionados no ponto anterior.
Da análise procurou-se essencialmente retirar informação que permitisse avaliar:
De que forma as diversas tipologias se comportavam relativamente à classe energética
quando não se considerava qualquer tipo de isolamento térmico, com um nível de
isolamento térmico igual ao de referência e com um nível superior de isolamento
térmico.
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Quais as tipologias que estão em condições de verificação do RCCTE, quer ao nível dos
índices térmicos fundamentais quer dos requisitos mínimos das propriedades térmicas
da envolvente.
Qual o efeito sobre a classe energética correspondente à instalação do sistema solar,
ventilação mecânica e sistema de aquecimento ambiente e de águas sanitárias.
Qual o tipo de consumos energéticos previsíveis durante os períodos convencionais de
aquecimento, arrefecimento e preparação de águas quentes sanitárias, tomando como
referência a metodologia regulamentar.
Como seria de esperar são as tipologias que não possuem qualquer espaço não útil subjacente
(H1P1H, H1P1HS e H2P2H) que apresentam os factores de forma mais baixos.
Tendo em conta a tipologia dos diversos edifícios sem qualquer isolamento térmico é possível
concluir que a classe energética é invariavelmente a mais baixa (classe energética G).
Quando se aplicam os sistemas solares, de aquecimento ambiente e águas quentes sanitárias,
bem como o sistema de ventilação mecânica, a classe energética melhora, com predomínio
para o efeito do sistema de aquecimento ambiente e de águas quentes sanitárias (caldeira de
elevado rendimento). Na tabela 4 apresentam-se as classes energéticas das tipologias sem
qualquer tipo de isolamento térmico mas com várias hipóteses de sistemas adicionais.
Refere-se ainda que independentemente da tipologia se obteve a classe energética B- para a
situação dos edifícios com o sistema de aquecimento ambiente e de águas quentes sanitárias
e classe energética B para os edifícios com todos os equipamentos previstos, nenhuma das
tipologias verifica os requisitos mínimos de qualidade térmica e as necessidades nominais de
energia útil para aquecimento, mas curiosamente verificam as necessidades nominais globais
de energia primária de um edifício.
Tabela 4 - Classes energéticas dos edifícios sem isolamento térmico
TIPOLOGIA
H1P1H
HIP1HVS
H2P1H
H1P1HS
H1P1HSVS
H2P1HS
H2P2H
H2P2HVS

SEM
EQUIPAMENTOS
G

COM
VENTILAÇÃO
MECÂNICA
F
G
F

G
G

G
F

COM SISTEMA DE
AQUECIMENTO
AMBIENTE E AQS

COM SISTEMA
SOLAR TÉRMICO

COM TODOS OS
EQUIPAMENTOS

B-

F

B (*)

B-

F

B (*)

B-

E

B (*)

(*) Não verifica as Necessidades Nominais de energia útil para aquecimento.

Nenhuma das hipóteses verifica os requisitos mínimos relativos aos coeficientes de
transmissão térmica superficiais máximos da envolvente opaca.
Caso se repita o mesmo exercício considerando o edifício com os isolamentos térmicos
adequados de forma a verificar os requisitos de referência os resultados melhoram
significativamente, sendo possível para as tipologias H1P1HS, H2P2H e H2P2HVS a verificação
de todas as disposições regulamentares apenas com a instalação do sistema de aquecimento
ambiente e de águas quentes sanitárias (classe energética A).
Com a instalação de todos os equipamentos é possível a verificação da conformidade
regulamentar, atingindo-se a classe energética A+ para as tipologias referidas no ponto
anterior. Curiosamente as medidas que permitem reduzir significativamente os consumos
energéticos (aplicação de isolamentos térmicos e instalação de um sistema de ventilação com
recuperador de calor) não permitem passar da classe energética D para todas as tipologias
analisadas.
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Tabela 5 - Classes energéticas dos edifícios com isolamento térmico de referência
TIPOLOGIA

SEM
EQUIPAMENTOS

COM
VENTILAÇÃO
MECÂNICA

D (*) (**)

D (**)

D (*) (**)

D (**)

D (**)

D (**)

H1P1H
HIP1HVS
H2P1H
H1P1HS
H1P1HSVS
H2P1HS
H2P2H
H2P2HVS

COM SISTEMA DE
AQUECIMENTO
AMBIENTE E AQS
A (*)

COM SISTEMA
SOLAR TÉRMICO

COM TODOS OS
EQUIPAMENTOS

C (*) (**)

A

A

C (**)

A+

B (*)

C (*) (**)

A

A

C (**)

A+

B (*)

(*) Não verifica as Necessidades Nominais de energia útil para aquecimento.
(**) Não verifica as Necessidades Nominais globais de energia primária.

Quando se considera um isolamento térmico com um melhor desempenho em termos das
perdas de calor o resultado não difere substancialmente do anterior, tal como se pode
constar no quadro seguinte. A principal diferença reside no facto de todas as tipologias
verificarem as necessidades nominais de energia útil para aquecimento e conseguir-se
verificar para todas as tipologias a conformidade regulamentar com a instalação do sistema
de aquecimento ambiente e de águas quentes sanitárias (classe energética A). Com a
instalação de todos os equipamentos é possível para todas as tipologias uma classe energética
A+. Ver tabela 6.
Ultrapassando os aspectos regulamentares, caso se efectue uma análise de custo-benefício
relativamente às medidas propostas, considerando uma intervenção sobre as tipologias
consideradas, poderá verificar-se que o retorno mais rápido do investimento ocorre com a
aplicação do isolamento térmico e com a instalação de uma caldeira de elevado desempenho
energético para aquecimento ambiente e de águas quentes sanitárias. O período de retorno
ocorre para os sistemas solares térmicos é de cerca de 16 anos. Ver tabela 7.
Tabela 6 - Classes energéticas dos edifícios com isolamento térmico superior
TIPOLOGIA

SEM
EQUIPAMENTOS

COM
VENTILAÇÃO
MECÂNICA

COM SISTEMA DE
AQUECIMENTO
AMBIENTE E AQS

COM SISTEMA
SOLAR TÉRMICO

COM TODOS OS
EQUIPAMENTOS

D (**)

D (**)

A

C (**)

A+

D (**)

D (**)

A

D (**)

D (**)

A

H1P1H
HIP1HVS
H2P1H
H1P1HS
H1P1HSVS
H2P1HS
H2P2H
H2P2HVS

C (**)
C (**)
C (**)

A+
A+

(**) Não verifica as Necessidades Nominais globais de energia primária.

Tabela 7 – Custos associados a possíveis acções de reabilitação
CLASSE
ENERGÉTICA
ATINGIDA

CUSTO

REDUÇÃO DE CUSTOS EM
TERMOS DE CONSUMOS
ENERGÉTICOS

PERÍODO DE
AMORTIZAÇÃO

Aplicação dos isolamentos
térmicos

D

4100 a
5800 €

4600 a 5200 €

1 ano

Ventilação mecânica

GaF

2200 €

740 €

3 anos

Sistema solar
Sistema de aquecimento
ambiente e preparação de
águas quentes sanitárias
Isolamento e todos os
equipamentos

FaE

4000 €

250 €

16 anos

B

4000 €

600 €

7 anos

A+

14500 a
16000 €

6200 a 7000 €

2 a 3 anos

INTERVENÇÃO
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Da análise dos diversos resultados obtidos com o cálculo nas necessidades nominais de energia
útil para aquecimento, arrefecimento e produção de águas quentes sanitárias, considerando o
peso relativo dos consumos de energia, com ou sem isolamento térmico e/ou equipamentos, é
possível concluir que a grande percentagem dos consumos energéticos do edifício referem-se
fundamentalmente ao período de aquecimento, oscilando entre os 83% quando considerados
os edifícios com isolamento e sem equipamentos e os 98% quando se considera o edifício sem
isolamentos e com os equipamentos de aquecimento e ventilação. As necessidades nominais
de arrefecimento apresentam um valor praticamente desprezável (cerca de 1%), tal como
seria de esperar para um edifício a altitudes elevadas.
Sem isolamentos e sem
equipamentos

Sem isolamentos e com
equipamentos

Aquecimento
Arrefecimento
AQS

Com isolamentos e sem
equipamentos

Aquecimento
Arrefecimento
AQS

Com isolamentos e com
equipamentos

Aquecimento
Arrefecimento
AQS

Aquecimento
Arrefecimento
AQS

Figura 4 – Peso relativo dos diversos consumos de energia, com isolamento.

Analisando-se a distribuição de consumos de energia para aquecimento e considerando-se as
diversas tipologias com e sem isolamento térmico, apresenta-se na figura 5 a distribuição dos
consumos médios devido às perdas pela envolvente exterior, envolvente interior,
envidraçados e ventilação.

Sem isolamento térmico

Com isolamento térmico

Env. Exterior
Env. Interior
Envidraçados
Ventilação

Env. Exterior
Env. Interior
Envidraçados
Ventilação

Figura 5 – Distribuição das diversas necessidades de aquecimento para edifícios sem equipamentos.
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De realçar que as perdas através dos envidraçados não são mais significativas (em especial no
edifício sem isolamento), pelo facto de se ter considerado uma área de envidraçados de
apenas 15% da área útil de pavimento e de se ter considerado à partida que o coeficiente
inicial de transmissão térmica das janelas já apresentava um valor razoável (U=2,0 W/m 2ºC
correspondendo a uma janela dupla com caixilho de madeira e vidro simples).
Reavaliando a situação quando para além do isolamento térmico se considera o sistema de
ventilação mecânica para renovação do ar interior, verifica-se uma melhoria relativa das
perdas de calor por ventilação comparativamente às restantes.
Finalmente foi analisado o peso relativo dos sistemas solares passivos considerados (paredes
Trombe e solários, tal como referido anteriormente), tendo-se verificado que estes
representam no edifício isolado uma economia aproximada de 20 a 30% nos consumos globais
de energia e de 24 a 37% dos consumos de energia para aquecimento.
Na tabela 8 apresentam-se para diversas situações quais os custos médios estimados para os
consumos das diversas tipologias, bem como a classe energética obtida e se está em
condições de verificar as disposições regulamentares.

Tabela 8 – Consumos energéticos
SITUAÇÃO

CONSUMOS ENERGÉTICOS

Sem isolamento e sem equipamento.
Sem isolamento e com ventilação mecânica com
recuperador de calor
Sem isolamento e com equipamento de aquecimento e
preparação de águas quentes
Sem isolamento e com todo o equipamento
Com isolamento e sem equipamento.
Com isolamento e com ventilação mecânica com
recuperador de calor
Com isolamento e com equipamento de aquecimento e
preparação de águas quentes
Com isolamento e com todo o equipamento
Com isolamento e sistemas solares passivos
Com isolamento, equipamentos e aquecimento e
ventilação e sistemas solares passivos.

7100 – 8000 €
6500 – 7200 €

CLASSE
ENERGÉTICA
G (*) (**)
G – F (*) (**)
F – B- (*) (**)

6700 – 7600 €
6100 – 6900 €
2500 – 2700 €

B (*)
D (**)

1800 – 2100 €

D (**)

2100 – 2500 €
1500 – 1700 €
1750 – 2150 €
750 – 1050 €

C–A
A+

(**)

Não aplicável pelo
RCCTE

(*) Não verifica as necessidades nominais de energia útil para aquecimento.
(**) Não verifica as necessidades nominais globais de energia primária.

3. Conclusões
Da análise realizada é possível retirar algumas conclusões, as quais se apresentam de uma
forma sintética nos pontos seguintes:
O comportamento térmico dos edifícios e a correspondentes classe energética não
varia de forma significativa com a tipologia considerada. Verifica-se no entanto um
melhor desempenho relativo das tipologias em que não existem vazios sanitários ou
espaços não aquecidos sob a zona habitável.
Em termos de consumo energético a solução que passa pela aplicação do isolamento
térmico é aquela que conduz a uma solução com menores custos, reforçada caso se
associe ao isolamento térmico um sistema de ventilação mecânica com recuperador de
energia de elevado desempenho. Consegue-se desta forma minorar consumos globais
de energia e garantir a qualidade do ar interior.
A solução de instalar um sistema de aquecimento ambiente e de preparação de águas
sanitárias, baseado numa caldeira de elevado desempenho energético (tecnologia de
condensação), permite em qualquer situação, mesmo para edifícios sem isolamento
térmico, conseguir uma classe energética que satisfaz as exigências do RCCTE (classe
energética igual ou superior a B-).
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Para se conseguir uma verificação regulamentar plena será sempre importante a
aplicação do isolamento térmico e de um sistema para aquecimento ambiente e
preparação de águas quentes sanitárias.
Será importante para os edifícios situados acima dos 1500 metros considerar níveis de
isolamento térmico superiores aos de referência de forma a conseguir verificar as
necessidades nominais de energia útil de aquecimento.
Caso se considere um possível acção de reabilitação em edifícios existentes, de
construção tradicional em alvenaria de pedra, o retorno mais rápido do investimento
verifica-se com a aplicação de isolamentos térmicos (cerca de 1 ano) para uma
ocupação permanente.
Em edifícios nas condições indicadas, independentemente da tipologia considerada, o
grande peso em termos de consumo de energia, reside na energia necessária para
aquecimento do edifício.
Caso se utilize um sistema de elevada eficiência para preparação de águas quentes, os
consumos de energia dispendida com este sistema é quase marginal quando comparada
com os consumos para aquecimento do edifício.
Não tem qualquer peso o consumo de energia para arrefecimento do edifício (cerca de
1%).
A associação de sistemas solares passivos às tipologias analisadas, apresenta benefícios
significativos, com uma redução estimada dos consumos energéticos de 20 a 30%.
Relativamente a todas as soluções analisadas afigura-se como importante dotar este tipo de
edifícios de um isolamento térmico apreciável de toda a envolvente interior ou exterior, de forma
a minorar as perdas de calor, de um sistema de ventilação com recuperação de calor, de
equipamentos de elevado desempenho para produção de águas quentes e aquecimento ambiente
e sempre que possível pela inclusão de sistemas solares passivos. A eventual instalação de
sistemas solares térmicos para águas quentes sanitárias tem uma contribuição que se poderia
considerar como residual.
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Abstract
Properties of steel weld structures depend on many factors such as welding technology, filler materials, state of
stress. The main role of those properties are also connected with material, chemical composition of steel and weld
metal deposit. Chemical composition of weld metal deposit (WMD) could be regarded as a very important factor
influencing properties of welds. The article attempts to analyze other conditions of weld steel structure using microjet cooling system. It is new technology with a special cooling just after after welding, that allows to steer and
control the structure. The article attempts to analyze conditions of weld steel structure using micro-jet cooling
system. It is new technology with cooling after welding, that allows to steer and control the structure.
Key Words: Welding; micro-jet cooling; acicular ferrite.

Introduction
The aim of the first phase of the project was to analyze the issues for a new welding
technology using the micro-jet cooling system for the precise control of the structure of the
weld. This method is expected for joining thin sheets (thickness up to about 3 mm) made of
various metals and alloys (e.g. steel, aluminum alloys, titanium alloys, copper alloy, etc.). In
addition, the first stage of the project included an understanding of general and initial
assumptions. Adjusting the structure will provide a high quality weld; it can also improve the
weldability of materials. For the calculation of the initial micro-jet cooling system was
selected only argon because of the lack of potential for the oxidizing in weld.
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Experimental Procedure
The influence of the micro-jet injector was tested on the example of low carbon and low
alloy steel only. There were tested two cooling media: water and argon. Water in micro-jet
injector was treated as a source of porosity, so further only argon was chosen for micro-jet
cooling tests. There were tested various welding parameters (without micro-jet cooling).
Finally there were chosen standard MIG welding parameters (Figure 1).

Figure 1: Welding tests with various parameters of welding and micro-jet cooling.

The welding head was coupled to the cooling micro-jet starter. Figure 2 shows a schematic
diagram of micro-jet welding. There were tested welding cooling conditions without and with
installed microjet-system. Results are presented on figures 3 and 4.
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Welding injector

Micro-jet
injector system

sheet

Figure 2: Micro-jet welding system.
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t, [s]
Figure 3: Weld cooling conditions without micro-jet injector.

t, [s]
Figure 4: Weld cooling conditions with micro-jet injector.
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It was observed (figures 3 and 4) that micro-jet injector changes cooling conditions of the
welding process. Microscopic examination presented that the deposit made with micro-jet
cooling (figures 5 and 6) are characterized by a higher content of acicular ferrite (up to 80%)
compared to the weld metal made without cooling (55%). This should undoubtedly affect their
mechanical properties, particularly at higher parameters determining plasticity.

Figure 5: Weld metal deposit without microjet-cooling (55% of AF).

Figure 6: Weld metal deposit with microjet-cooling (75% of AF).
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Acicular ferrite is treated as the most beneficial phase in WMD. In standard welding process
amount of acicular ferrite depends on the amount of oxygen in weld. There is great role of
oxide inclusions on forming AF ferrite in welds; however it is very difficult to exceed amount
of 55% in low carbon and low alloy welds. It is expected that micro-jet cooling just after
welding could prove mechanical properties of welding, especially because of higher amount
of acicular ferrite.

Final Remarks
Based on the primary tests with microjet-cooling after welding, it was found that:
1. Welding with micro-jet cooling allows you to steer the structure of the weld, and thus the
mechanical properties of welded should be better.
2. Micro-jet injector should have possibility of cooling with velocity about 20 °C/s in order to
obtain the optimal structure with higher amount of acicular ferrite, and without martensite in
WMD.
3. Argon should be used in micro-jet cooling instead of water. Welding tests with water in
micro-jet injector were not acceptable because of porosity in welds.
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Abstract
The main objective of this paper is to evaluate the thermal behaviour of ancient buildings of the Douro region, made
of schist, in winter and summer, in order to identify thermal rehabilitation measures. It is also intended to check
whether the solutions are economically viable by calculating the payback period.
The thermal behaviour of five ancient buildings of the Douro Region was calculated based on the Portuguese thermal
building regulations (RCCTE) [1] and on the simplified method developed by ADENE, Technical Note NT-SCE-01 [2],
which was later formalized by the Order n.º 11020/2009, de 30 de April [3].
The analysis of the obtained results showed that the studied buildings belong mostly to energy class G. After the
implementation of the proposed rehabilitation measures the buildings have turned to class B-. A significant decrease
in energy consumption for annual heating needs per m2 of floor area (Nic) occurred. In one of the case studies the
decrease reached, 45%. The payback period of the improvement measures varies between 5 and 10 years.
These results lead to the conclusion that the rehabilitation of this type of buildings is feasible and economically
viable.
Key Words: Building regulations; thermal behaviour; schist buildings; energy rehabilitation; Douro

Introduction
The man, as can be seen throughout the history of mankind, early began to worry about
finding shelter in caves and later on building huts to protect themselves and better withstand
adverse weather conditions. As a consequence, the first villages appeared and over time
emerging areas with higher population density were developed [4].
Initially, the knowledge in the construction area was low but increased gradually on the basis
of trial and error and using materials that exist near the building site. The houses usually
have only one room and, it was made with stone benches and earth floors, and sometimes has
a central fireplace for heating in winter [5].
However, due to the natural evolution of construction techniques, technology, materials and
knowledge in the area the quality of the construction and the interior comfort of the
buildings has improved progressively to current levels. As a result, the excessive use of
mechanical equipment in order to obtain comfort affected seriously the self-regeneration of
the planet. In order to try to preserve the quality and living conditions of future generations
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all over the world the construction or rehabilitation of buildings in a sustainable and low
energy consumption way became a concern [5].
Then in the international consensus arises the idea that is necessary to reduce energy
consumption and the associated CO2 emissions, which increase the greenhouse effect. In
order to avoid these concerns they were discussed in Kyoto in Japan in 1997, and the Kyoto
Protocol was launched on 16 February 2005 [6].
The Kyoto Protocol measures and the subsequent European Union measures related to the
energy performance of buildings lead to the creation of the Directive No. 2002/91/EC (EPBD)
16th of December 2002 [7], that was published 4th of January 2003. This directive imposes to
the member states, among other things, the establishment and regular updating of
regulations to improve the thermal performance of new and renovated buildings as well as
the implementation of the energy certification of the buildings (according to the SCE) [5].
In Portugal, an important milestone in energy performance was the creation of RCCTE
(Regulation of the Characteristics of the Thermal Behaviour of Buildings) in 1990 [8]. In 2006,
this regulation was altered due to the need of transposing the EPBD to Portugal and a new
RCCTE - DL 80/2006 [1] was published. Limits were introduced for the needs of heating,
cooling, sanitary water heating (AQS) and primary energy, considered acceptable for
buildings. The main objective of this regulation was to improve the thermal quality of the
Portuguese buildings. In parallel, the RCCTE also aimed at ensuring the minimization of
pathological effects in the construction derived from condensation and prevent overheating in
the cooling station.
Later on, ADENE published the Technical Note SCE-01-NT [2], which was later on formalized
by the Order n.º 11020/2009, de 30 de April [3]. The main objective of the technical note is
to allow and facilitate the study of the thermal behaviour of existing buildings, which is one
of the objectives of this work.
The main objective of this research work is to evaluate the thermal behaviour of schist
buildings built during the XIX - XX century, in the Douro region, in order to identify
appropriate thermal rehabilitation measures to improve its current state. Another aim of this
work is to check whether the measures are economically viable by calculating the payback
period.

Construction on the region of Douro
The Douro region is a sub region of the Northern Region of Portugal and is composed of
several municipalities belonging to the District of Bragança, Vila Real, Viseu and Guarda. It is
bordered to the north by the region of Trás-os-Montes and Alto Douro, on the east by Spain,
the south by Beira Interior and Dão-Lafões region and the west by the river Tâmega, as shown
in Figure 1.
This region is composed of 19 municipalities: Alijó, Armamar, Carrazeda de Ansiães, Freixo de
Espada à Cinta, Lamego, Mesão Frio, Tondela, Murça Penedono, Peso da Régua, Sabrosa,
Santa Marta de Penaguião, São João da Pesqueira, Sernancelhe, Tabuaço, Tarouca, Torre
Moncorvo, Vila Nova de Foz Côa and Vila Real [9].

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING UBI2011 - 28-30 Nov 2011 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

Figure 1 – Map of the Douro Region
Source: http://esb3-alijo.edu.pt/

The Douro region is relatively small, with an area of 250,000 ha.
The mountain ranges that surround the region protect it from east and north cold winds and
from the Atlantic-type climate. Despite the high sun exposure, slope and altitude, the Douro
is characterized by a Mediterranean climate, with temperatures relatively mild compared
with the north region in which it is located.
Geologically the Douro region has predominantly schist and large granite formations
characteristic of this region. These stones were used to construct older buildings. It is
important to point out that the predominant activity is agriculture and more specifically the
production of wine. Thus, the old buildings were targeted not only for housing but also for the
winemaking process, the majority having at least one winepress in granite.
Schist is the most widely used material in construction because as mentioned earlier, the
Douro Region is located in a schist zone. Schist is commonly used in the construction of walls
of buildings, retaining walls and land or property boundaries.
Another material also used in the region is the granite that is very useful in terms of the
structural stability of the buildings due to its higher strength compared with schist’s. The
granite was commonly used in the lintels and wedges of buildings. A good example is shown in
Figure 2, where can be observed the walls of the Azenha Farm, situated in Peso da Régua.
The use of granite was also considered a symbol of nobility and power of high social classes,
because their transport and treatment entailed high costs, despite being in different parts of
the region.
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Figure 2 – Farm of Azenha, situated in Peso da Régua

A material that was also widely used and complemented the buildings of the Douro region was
the wood. The trees most commonly used in the extraction of raw material were oak,
chestnut, pine and cedar. These trees are typical of the region. It is important to emphasize
this fact because it represents a sustainable solution both environmentally and economically.
The wood coming from them is hard, homogeneous and has high resistance to climate change.
The flap tiles were used a coating of roofing, which is a material widely used and crucial in
the construction of buildings in this region.

Methodology
The methodology used to develop this work consists of the following points:
Development of a survey and data gathering form for ancient buildings;
Building surveying and data gathering of five ancient buildings;
Preparation of the drawings of the buildings;
Estimation of the energy consumption of the buildings and analysis of the results;
Proposal of measures for improving the thermal behaviour of the buildings;
Verification of the economic viability of implementing the improvement measures;
Estimation of the energy consumption of the buildings after the implementation of
improvement measures;
Analysis of the viability of the improvement measures through the calculation of
payback period.

Case studies
The study was conducted in five buildings in the parish of Poiares, municipality of Peso da
Régua. The buildings are similar in what concerns the construction, the building materials and
the architecture. All of them are located are single-family residential buildings located in a
rural area at altitudes around 500 meters.
The buildings have natural ventilation, the ground-floor is not heated and have an average
ceiling height of 2.7 or 3 meters. Their thermal inertia, according to Technical Note NT-SCE01 [2] is considered weak when the floor is made of wood (Figure 3). The facades are covered
in tiles or plastered. There are no solar panels in the buildings. Both the ceiling and the floor
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are made of oak, except in a building that has been refurbished (case study 1) and they have
been replaced by concrete slabs.

a)

a

b)

Figure 3 – Floor of the first floor. a) Top view b) View from downstairs

The exterior glazing is wooden framed and the glass is colourless, except the part of the
building rehabilitated where the windows area double glazed with aluminium frames. The
thickness of the facades varies between 70 cm and 100 cm, they are made of schist and have
granite stones, in the perimeters of the doors and windows, that act as structural support.
All the buildings have energy class G (the lowest according to the SCE), except the building
that has been rehabilitated that has energy class C.
In order to change this situation the following improvement measures were proposed:
installation of solar panels;
replacement of the water heating system by a more efficient and recent one;
application of thermal insulation in the internal side of the façades and on the roofs;
replacement of windows with double glazed windows with aluminium frames with
thermal insulation;
installation of mural boiler for central heating and water heating.
The thermal insulation used was rock wool rolls, because all the studied buildings have
pitched roofs with uninhabited lofts. The replacement of existing windows was due to the fact
that the existing ones are uncomfortable in terms of thermal behaviour, ventilation and sound
insulation.
In Table 1 the results obtained in thermal behaviour analysis of the case studies are
summarized. The parameters presented in this table are the annual heating needs per m2 of
floor area (Nic); the annual cooling needs per m 2 of floor area (Nvc); the annual water
heating needs per m2 of floor area (Nac) and the needs of primary energy per m 2 of floor area
(Ntc).
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Table 1- Energy losses before and after implementation of improvement measures.

In what concerns the values of Nic before and after the implementation of the improvement
measures, referred above, they do not comply with the regulation [1]. However, these
measures caused a significant reduction of the Nic values. The reduction varies between 61%
and 35% (case 1). In order to accomplish the thermal regulation it will be necessary to
increase much more the insulation thickness and that would make the rehabilitation not
viable, because it will imply a large reduction of the rooms’ area.
One aspect that may contribute to these results is the consideration of the thermal inertia
weak, according to the Technical Note [2]. Actually the temperature inside these buildings,
during the summer season, remains low, derived from the thickness of the walls, so it is
possible to conclude that the inertia of the buildings should be considered strong.
The values of the Nvc before the implementation of the improvement measures do not
comply with the thermal regulation except in case 1, because the building has been
rehabilitated. After the application of the improvement measures all the buildings comply
with the building regulation. The value of Nvc decreased between 60% and 23% (case 1).
The values of the Nac before the implementation of the improvement measures do not
comply with the thermal regulation. After the application of the improvement measures all
the buildings comply with the building regulation. The value of Nac decreased between 64%
and 44% (case 1).
As the Ntc calculating is based on the values of Nic, Nvc and Nac the results are similar to
these ones, however the decrease of the Ntc value varies between 250% and 25% (case 1).
Except for the building that had undergone rehabilitation processes, all of them, after the
implementation of the improvement measures, the energy class improved from G to B- or B,
as can be seen in Table 2.
Table 2 - Energy classes before and after implementation of improvement measures.
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Economic viability
Budgets were asked to some building constructors in order to obtain the cost of implementing
the improvement measures (including manpower, materials and VAT of 23%). The total
investment varies with the studied building between a minimum of € 15.197 (case 1) and a
maximum of €39.367 (case 3) as can be seen in Table 3.
Trough the analysis of Table 3 it is possible to compare the annual costs of energy
consumption to meet Nic, Nac and Nvc before and after the implementation of the
improvement measures. These figures were calculated with the aid of ITeCons spreadsheet
[10], available on its website [11]. The annual consumption of each building without and with
the implementation of the improvement measures are presented in table 3. These values
were calculated using the same spreadsheet and depend on the energy needs expressed in
KW.h/m2.year, and the cost of the associated power source.
Table 3- Annual cost of energy consumption.

The annual consumption values associated to Nic vary between €3.918 and €10.996. After the
implementation of the improvement measures these values vary between €1.966 and €5.708.
These values decrease considerably, reaching the 51% in case 4. The decrease of 35% in case 1
results from the placement of insulation with 6 cm of thickness in the internal side of the
facades and 12 cm on the roof. This is one of the more efficient measures and also one of the
less expensive.
The annual consumption values associated to Nvc vary between €183 and €435. These values,
after applying the improvement measures experienced a significant decrease, reaching 60% in
the fourth case study.
The Nac annual consumption values vary between €1.032 and €1.805. These values
experienced a significant decrease, reaching 78% in the second and in the fifth case study.
The annual payback of the energy cost in Euros results from the reduction of these three
factors, mainly of Nic (table 4). This value varies between €1.952 and €4.985 for the heating
needs (Nic). The annual payback of the energy cost due to the cooling needs is very low
(between €61 and €251). For Nac this value varies between € 679 and € 1.338.
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Table 4- Annual Payback in Euros after improvement measures.

Case 3 and 4 are those which have higher annual payback in terms of energy cost, the annual
energy bills will be reduced of €6.877 and €6.389, respectively.
The payback period for each one of the buildings studied in this work is shown in Table 5.
These periods vary between 4 and 8 years. The useful life of each measure is at least 15
years, so adopted measures are economically viable. In addition, these measures are mostly
environmentally sustainable and contribute to the reduction of energy consumption and
consequently to the reduction of the CO2 emissions.
Table 5- Payback time on investment improvement measures.

All the studied buildings have their thermal behaviour significantly improved and their energy
consumption significantly reduced.

Conclusions
The analysis of the thermal behaviour of some ancient buildings in the region of Douro, in the
northeast of Portugal, made of schist showed that most of them have energy class G.
However, applying the improvement measures proposed in this work (replacing wood windows
with single glazing for aluminium windows with thermal insulation and double glazing,
application of insulation on the roof and in the internal side of the facades and installing a
more efficient system for central heating and water heating) buildings turned mainly to
energy class B.
These measures implied a significant decrease of energy consumption that reached 61%, 60%
and 64% for Nic, Nvc and Nac, respectively and reductions of 51%, 60% and 78%, in terms of
energy cost.
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The value of the energy losses associated with the glazed openings (old wooden window
frames and single glazing) in the cases studied is very low, however they contribute a lot to
the discomfort of these buildings, been very cold in winter and having a poor sound
insulation. So in the spreadsheet should be considered an option to consider the conservation
status of the glazing.
The payback period of the improvement measures varies between 5 and 8 years, according to
the building, which implies a long term profit. These measures contribute to lower the energy
consumption and consequently to reduce the CO2 emissions.
The housing construction in the Douro region, in past centuries can be considered as a
sustainable construction, because of the use of local materials, the concern with the solar
orientation and adaptation of the design of the buildings to the steep slopes of the land in the
region.
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Resumo
Building Information Modeling (BIM), uma metodologia inovadora de abordagem à gestão da informação na construção
baseada num modelo virtual do edifício, vem ganhando cada vez maior protagonismo no sector da construção fruto
das grandes potencialidades que oferece aos utilizadores.
A generalidade das ferramentas BIM oferece um conjunto padrão de benefícios de utilização imediatos, cujos
resultados se traduzem em projectos mais detalhados, na produção de informação de forma mais expedita e fiável,
na redução de erros e conflitos de projecto, e numa optimização geral dos custos e prazos na execução de tarefas.
Neste artigo de revisão do estado da arte, são apresentados os princípios teóricos básicos da tecnologia, são revistas
as principais aplicações práticas e respectivos benefícios de utilização, são discutidos os requisitos de
implementação, e por fim, é contextualizada a aplicação dos BIM no contexto do processo construtivo.
Palavras-chave: BIM, IFC, modelo virtual, informação integrada.

1. Introdução
Building Information Modeling (BIM) representa uma nova abordagem à gestão da informação
da construção. De aplicação maior à fase de projecto, as aplicações BIM apresentam uma
abrangência que se estende a todo o ciclo de vida da construção. Os processos de trabalho
envolvendo ferramentas BIM desenvolvem-se à volta de um modelo tridimensional do edifício
onde é integrada uma parte substancial da informação relevante.
A associação das ferramentas BIM a uma nova dimensão das tradicionais ferramentas CAD 2D é
frequente, ainda que lamentavelmente errada, na medida em que esta descrição define
apenas as ferramentas CAD 3D. As potencialidades das ferramentas BIM garantem uma
panóplia de funcionalidades que vai muito além das permitidas pelas ferramentas CAD 3D,
beneficiando dos princípios de automação que regem os modelos BIM. As ferramentas BIM
encerram um potencial e um leque de funcionalidades de tal ordem vasto que se admite que
qualquer alteração na abordagem à gestão de informação na construção deverá considerá-las
nos novos processos.
Apesar das actuais ferramentas BIM apresentarem já modelos robustos e abrangentes,
adequando cada vez mais as funcionalidades às exigências de utilização, verifica-se que a
comunidade técnica não partilha o entusiasmo da comunidade académica em relação a estas
tecnologias. Exigindo uma mudança considerável dos processos, a implementação das
ferramentas BIM em gabinetes de projecto e empresas de construção afigura-se complicada,
pelo que actualmente, a comunidade técnica argumenta que as vantagens em utilizar estas
tecnologias não cobrem as novas exigências impostas pela aplicação dos novos processos.
Conhecer os reais benefícios de aplicação das ferramentas BIM será decisivo para ultrapassar
esta barreira. Estudos internacionais da aplicação das ferramentas BIM em contextos reais
vêm corroborando, em certa medida, as afirmações das companhias de software em relação
aos benefícios prestados pelas suas ferramentas. Em Portugal, a utilização de ferramentas BIM
é registada apenas de forma pontual.

2. Retrospectiva Histórica
A origem dos conceitos BIM remonta para as teorias desenvolvidas desde os finais da década
de 70 por Charles M. Eastman sobre modelação de dados de produtos da construção [1],
partilhando os mesmos princípios conceptuais a nível de representação e organização da
informação [2]. O termo BIM "Building Information Modeling" foi utilizado pela primeira vez
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING UBI2011 - 28-30 Nov 2011 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

por um arquitecto da Autodesk, Phil Berstein, sendo depois generalizado por Jerry Laiserin
como um nome comum para a representação digital dos processos de construção [3],
característica de um pequeno conjunto de aplicações então disponíveis no mercado. O
Graphisoft ArchiCAD é apontado como a primeira implementação dos princípios BIM numa
aplicação comercial [4,5].

3. BIM: teoria
3.1. Definição
Building Information Modeling (BIM) designa os processos de produção e gestão da informação
durante o ciclo de vida da construção [6]. As aplicações mais correntes utilizam o modelo
tridimensional do edifício (Building Information Model, também designado por BIM) como um
repositório dinâmico para integração da informação da construção.

3.2. Conceitos
3.2.1. Modelação orientada por objectos
BIM utiliza uma abordagem de modelação orientada por objectos. Este método consiste na
programação de estruturas de dados, isto é, a definição de entidades ou objectos, numa
organização semelhante à forma como os objectos reais interagem. Por outro lado, cada
entidade ou objecto corresponde não só ao modo de representação, isto é, às propriedades
que definem o objecto, como também a todos os operadores que o criam, manipulam,
eliminam e actualizam correctamente, possibilitando assim o funcionamento e autonomia de
cada objecto em particular [2]. Por outras palavras, a modelação é feita através da definição
e assemblagem de objectos "ricos", ou seja, desenha-se uma parede com dadas propriedades
e não as linhas que definem a parede e as suas propriedades.

Figura 1 - Exemplo da modelação orientada por objectos [7].

3.2.2. Relações Paramétricas
A metodologia das relações paramétricas consiste na atribuição de relações de vizinhança aos
vários elementos que compõem o modelo. As relações de vizinhança são processadas através
de parâmetros que definem constrangimentos e implicações associados às entidades, o que
resulta num modelo "inteligente" que adapta automaticamente todos os elementos do modelo
quando se dá valores a parâmetros de apenas um dos elementos.
3.2.3. Interoperabilidade
Interoperabilidade define-se como a capacidade de dois ou mais sistemas trocarem dados
entre si de forma a ser possível utilizar a informação recebida [8]. O termo é frequentemente
utilizado no contexto das tecnologias de informação, embora também possa ser aplicado a
diferentes sistemas, nomeadamente levando em conta factores sociais, políticos e
organizacionais.
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3.2.4. Industry Foundation Classes (IFC)
O modelo IFC é um formato universal para representação dos produtos da construção e troca
de dados entre sistemas. Não sendo ainda um formato de interoperabilidade standard (a
última versão, IFC 2x4, está em processo de aguardar certificação total da International
Organization for Standardization), é já habitual a utilização das especificações IFC nas
aplicações BIM mais correntes.
Actualmente, o desenvolvimento e manutenção do modelo encontram-se ao cargo do Model
Support Group, grupo de investigação e desenvolvimento inserido na iniciativa buildingSMART.
O modelo IFC apresenta uma estrutura hierárquica por módulos. Cada módulo agrupa uma
série de entidades onde são definidos conceitos. As entidades dos módulos superiores de cariz
mais específico referenciam uma ou mais entidades dos módulos inferiores mais genéricos. As
entidades IFC definem objectos, relações e propriedades.

Figura 2 - Estrutura da base de dados do modelo IFC, versão 2x4 - traduzido de [9].

O modelo IFC foi desenvolvido com base num pressuposto de interactividade com o utilizador.
O âmbito do modelo é demasiado abrangente para incluir todas as especificações existentes a
nível mundial na indústria da construção, logo, o modelo foi estruturado de forma a
possibilitar a entrada de informação de forma expedita. A alteração de entidades nucleares
do modelo só pode ser feita segundo um rigoroso processo de avaliação e certificação, no
entanto, a adição de propriedades pode ser realizada por cada utilizador sem precisar de
submeter as especificações à buildingSMART, visto que todo o processo se desenvolve ao nível
das aplicações de modelação BIM. Este processo designa-se por adição de property sets.
3.2.5. Fluxo IFC
Num fluxo IFC os dados são extraídos da base de dados da fonte e atribuídos às respectivas
instâncias IFC presentes no conversor e guardadas num formato neutro. O conversor da base
de dados do receptor capta os dados em IFC e associa-os aos respectivos dados do modelo
receptor [8].
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Figura 3 - Processo de troca de dados entre aplicações utilizando o modelo IFC - traduzido de [10].

Os problemas associados a este processo não estão tão associados à sua mecânica ou à
qualidade dos conversores mas antes às restrições impostas pelas diferentes dimensões das
bases de dados dos modelos proprietários e do modelo IFC. Por exemplo, num cenário onde a
fonte e o receptor pertencessem ao mesmo modelo, no fim do processo, os dados
representados no receptor iriam conter omissões em relação aos dados representados na
fonte, pois a transição “fonte – conversor” representa logo à partida uma transição
incompleta.

4. BIM: aplicação
4.1. Benefícios de utilização
Os BIM surgem como uma tecnologia de tal forma promissora que se pode afirmar que
quaisquer esforços no sentido de melhorar gestão de informação devem ser enquadrados num
modelo de informação. De outra forma, as iniciativas terão um carácter algo avulso e um
tempo de validade limitado pelo inevitável aparecimento de tecnologias de âmbito mais
alargado, actualmente em desenvolvimento [11].
Entre as potenciais vantagens identificadas para a indústria da construção, associadas à
adopção deste tipo de tecnologia, contam-se as seguintes [12]:
 Pesquisa e obtenção eficientes de documentos específicos;
 Propagação de alterações rápida e directa;
 Automatização de fluxos de trabalho;
 Compilação da informação relevante;
 Integração de processos de produção e de gestão documental que resultam numa
economia de esforços ao nível administrativo;
 Simplificação da recolha de informação produzida em projectos anteriores ou
proveniente de fontes de informação externas;
 Criação de condições favoráveis para a realização simultânea do trabalho de diversos
projectistas, resultando em prazos mais curtos para o desenvolvimento de projectos;
 Eliminação da introdução repetida de dados, evitando-se os erros associados;
 Redução de esforços redundantes relacionados com a repetição de tarefas de
projecto e com as verificações das especificações elaboradas;
 Aumento de produtividade devido a uma partilha de informação mais rápida e isenta
de ruído;
 Simplificação da introdução de modificações em projectos;
 Melhoria da cooperação interdisciplinar.
Embora se preveja que as primeiras entidades a sentirem as vantagens oferecidas pelos BIM
sejam os projectistas, espera-se que se façam sentir efeitos benéficos de segunda ordem
devidos à alteração dos processos de trabalho resultantes da introdução de uma nova
entidade abstracta no processo construtivo: o repositório de informação. Com efeito, a
existência de uma base de dados partilhada pelos diversos intervenientes, contendo a
generalidade das informações produzidas durante o processo construtivo, alterará
radicalmente a forma como é feita actualmente a gestão de informação.
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4.2. Requisitos de implementação
No curso das impressões recolhidas junto de profissionais com alguma experiência na área,
foram identificados alguns requisitos de implementação que é necessário considerar:
 Receptividade dos futuros utilizadores: é essencial que percebam exactamente de
que forma se beneficia com a mudança para uma metodologia BIM de modo a
assegurar a motivação dos utilizadores;
 Qualificação de quem introduz informação nova no modelo: o responsável ou líder
de projecto, deverá ser altamente qualificado, devendo dominar os aspectos de
modelação e compatibilização de projectos, dado ser esta a figura que define e gere
o que é modelado e de que forma;
 Controlo da informação introduzida no modelo: a informação deverá ser
constantemente validada pelos vários utilizadores e em última instância pelo gestor,
de modo a evitar a propagação de erros em cadeia;
 Responsabilidades individuais claramente definidas e explicitas contratualmente:
sendo um modelo BIM um sistema centralizador, é necessário definir as tarefas
individuais bem explicitamente para evitar a desresponsabilização do utilizador;
 Padronização do sistema de modelação: fluxo de informação do tipo BIM-BIM e não
BIM-CAD, ou vice-versa, de modo a evitar a introdução ou omissão de informação de
projecto vital;
 Padronização de métodos e processos: especificação da metodologia de trabalho, a
nível de recursos de modelação, guias de trabalho e normas de modelação. Os
processos deverão estar claramente especificados para evitar perdas de informação;
 Padronização do software BIM: num fluxo BIM, há grande vantagem em utilizar
software da mesma marca, de modo a assentar os fluxos nos formatos proprietários e
robustos das empresas de software, por oposição aos formatos universais mas
incompletos, como o IFC.

4.3. Funcionalidades
4.3.1. Dimensão do modelo
Os modelos BIM mais ambiciosos dizem-se "nD". Esta designação caracteriza o âmbito
dimensional que vai além das clássicas três dimensões do espaço euclidiano.
A quarta dimensão de um modelo BIM é o factor tempo. A capacidade de retratar o ciclo de
vida da construção, estratificando o modelo por fases de execução da construção, permite
uma visão única da evolução do edifício ao longo do tempo. Por outro lado, esta arquitectura
pode ser aproveitada no contexto das aplicações de planeamento dos processos produtivos.

Figura 4 - Produção de um planeamento de tarefas baseado por localizações, a partir de um modelo BIM [7].

A quinta dimensão de um modelo BIM corresponde à associação de custos. A capacidade de
atribuir valores aos elementos do edifício apoia e agiliza, em certa medida, os processos de
orçamentação. Esta funcionalidade beneficia da extracção automática de quantidades para
evitar erros de medição e a propagação de inconformidades, assegurando estimativas sempre
coerentes com o estado actual do projecto.
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Figura 5 - Exemplo da estimativa orçamental por meio de uma ferramenta BIM [7].

A escala temporal e os custos são, actualmente, as dimensões "extra" mais divulgadas, no
entanto, o potencial dos BIM permite outras dimensões, sobretudo a nível de simulações e
cálculo. Em alguns casos já vai sendo possível utilizar a extracção automática de quantidades
e a atribuição de parâmetros aos elementos para proceder à simulação de cenários para
análise estrutural e análise energética.
4.3.2. Concepção
As mais correntes aplicações BIM são autênticas ferramentas de design de edifícios. A
modelação do edifício vai mais além da simples concretização dos esboços em papel para
formato digital, sendo possível usar a aplicação para testar diferentes tipos de soluções,
sempre limitadas pelos parâmetros de consistência de um modelo de construção. A
modelação desenvolve-se com recurso a bibliotecas ou famílias de elementos, editáveis por
cada utilizador. A criação de bibliotecas pré-definidas para cada projecto assegura a
compatibilidade do modelo com os materiais e processos de construção pretendidos para cada
obra, o que aumenta significativamente a construtibilidade do projecto e reduz as
incompatibilidades e ajustes necessários entre o projecto de concepção e o projecto de
execução.
4.3.3. Visualização
Os processos de visualização num modelo BIM são automáticos, isto é, o utilizador define o
tipo de vista pretendido e o modelo gera-a. Isto inclui plantas, alçados, cortes, pormenores e
elementos 3D. Visto que a modelação obedece a regras paramétricas, todas as vistas são
actualizadas em tempo real, garantindo a consistência do modelo quer na fase inicial, quer na
fase final e a rapidez na produção de informação visual.
As capacidades de visualização dos BIM permitem uma melhor percepção global do modelo
global durante todo o ciclo de vida do edifício, o que significa que é possível retratar várias
fases da construção. Por outro lado, uma funcionalidade deste tipo permite obter um modelo
muito aproximado ao produto final em fases mais adiantadas do projecto, reduzindo
substancialmente a imprevisibilidade associada a vários aspectos dos processos de construção.

Figura 6 - Inspecção visual de um modelo completo para efeitos de detecção de erros e omissões [7].
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Outra funcionalidade que decorre da visualização potenciada do modelo é a capacidade de
efectuar uma inspecção visual, permitindo uma verificação manual de erros de altimetria,
erros em ligações entre elementos, sobreposição de elementos e omissão de elementos.
4.3.4. Quantificação
A abordagem de modelação por elementos obriga à especificação de parâmetros para cada
um dos elementos. Certos parâmetros tais como comprimentos, altura, espessura e área, são
standard. Outros parâmetros tais como custo de material, custo de construção, tempo de
construção, fabricante, histórico de propriedade, entre outros, são definíveis por utilizador.
Actualmente, várias aplicações BIM já permitem efectuar listagens por elementos, por
parâmetros e por quantidades. Deste modo, é possível extrair automaticamente certas
quantidades do modelo. Mediante a capacidade de interoperabilidade, as quantidades podem
depois ser aproveitadas por outras aplicações para executar operações de orçamentação,
planeamento e gestão da construção.

Figura 7 - Extracção automática de quantidades [7].

4.3.5. Colaboração
A abrangência das ferramentas BIM permite centrar um volume significativo da informação
referente ao ciclo de vida do edifício num único modelo. A partilha deste modelo com os
vários colaboradores permite que o trabalho seja realizado a partir da mesma plataforma,
minimizando os erros e omissões provenientes da interpretação e tradução deficiente da
informação, e permitindo uma optimização da harmonia do modelo à medida que novos dados
são acrescentados. A partilha de um modelo BIM é, contudo, condicionada pela (falta de)
interoperabilidade entre os formatos proprietários das aplicações. O formato standard IFC
encontra-se já em várias das mais importantes aplicações BIM e constitui uma das poucas
formas de ultrapassar o problema da interoperabilidade. Embora a sua utilização não se
concretize numa correspondência total entre diferentes modelos proprietários, o formato
assegura a transmissão de uma parte substancial da informação.

Figura 8 - Compatibilização de especialidades [7].
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A compatibilização de projectos de especialidades diferentes é das tarefas mais difíceis a
nível de gestão de projectos. A tendência das ferramentas BIM aponta cada vez mais no
sentido de trabalho com toda esta informação num só modelo. Actualmente existem
aplicações que não só permitem a agregação de projectos de diferentes especialidades, como
possuem ferramentas que realizam uma verificação da compatibilidade dos modelos,
identificando sobreposições, conflitos, erros e omissões no modelo global.
4.3.6. Documentação
A produção de documentação técnica da construção é um dos trabalhos mais penosos nos
processos de construção, quer a nível de documentação para licenciamento, contratação ou
preparação de obra. A automatização dos processos de produção de documentos técnicos a
partir de um BIM agiliza substancialmente estas tarefas. As aplicações BIM mais correntes
focam sobretudo a produção de peças desenhadas, incluindo ferramentas para criação de
layouts, concebidas com a finalidade de apoiarem a impressão das peças. A componente
"inteligente" do modelo assegura a actualização em tempo real dos layouts quando são
introduzidas alterações no modelo.

Figura 9 - Peças desenhadas retiradas a partir de uma ferramenta BIM [7].

Algumas aplicações BIM também produzem documentação escrita, sobretudo a nível de mapas
de quantidades, isto é, listagens de quantidades, sejam medidas ou elementos, extraídas
automaticamente a partir do modelo. As peças desenhadas, no entanto, contêm mais
informação nomeadamente a nível de articulado, mapas de trabalhos, especificações
técnicas, memória descritiva e estimativas orçamentais. O ProNIC é uma ferramenta que
normaliza as especificações e automatiza a produção desta documentação. Uma ferramenta
capaz de automatizar a produção de toda a documentação técnica, escrita e desenhada, seria
algo como a junção de uma aplicação BIM e o ProNIC.

Figura 10 - Mapas de quantidades retirados a partir de uma ferramenta BIM [7].

4.3.7. Integração com software de análise de performance energética
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A sustentabilidade e performance energética do edifício assumem cada vez maior importância
nos projectos de edifícios. Com a proliferação dos modelos BIM, começam a aparecer no
mercado aplicações de análise da performance energética do edifício, capazes de integrar
informação retirada de modelos BIM. A utilização destas ferramentas num modelo de projecto
corresponde a um meio altamente expedito de testar e validar soluções.

Figura 11 - Software de análise energética a partir de um modelo BIM [7].

4.4. Ciclo de vida
As ferramentas BIM foram desenvolvidas para abordar todo o ciclo de vida da construção.
Correspondendo a uma tecnologia que pretende substituir as aplicações CAD tradicionais, as
ferramentas BIM destinam-se à aplicação para lá da fase de concepção. Com efeito, estudos
recentes [13,14] revelam que em projecto os benefícios sentidos são mais de ordem
funcional, o que se traduz numa maior qualidade e rapidez, enquanto na fase de execução, os
benefícios se traduzem em ganhos concretos com a redução de prazos e custos.
As exigências de modelação para cada fase da obra variam. Os BIM fornecem uma ampla gama
de funcionalidades para os modelos nas várias fases.

Figura 12 - Aplicação de ferramentas BIM no ciclo de vida da construção.

Na fase de promoção e viabilidades, é possível utilizar o modelo BIM para produzir uma versão
pouco detalhada do modelo com a finalidade de fazer os primeiros estudos de viabilidades e
usufruir das capacidades de produção de renderings para fins promocionais.
A fase de concepção corresponde à fase de maior utilização dos modelos BIM por se tratar da
etapa onde o modelo é detalhado ao pormenor. Assim, as funcionalidades BIM apoiam o
utilizador no teste de novas soluções, na coordenação de projectos, na produção documental
e na criação de renderings.
O modelo de obra é utilizado para detecção de erros e omissões, coordenação de projectos,
orçamentação, planeamento e gestão de obra.
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Na fase de utilização, toda a informação recolhida no seguimento da construção pode ser
agrupada num modelo de apoio à gestão e manutenção do edifício.

5. Conclusões
As ferramentas BIM foram apresentadas numa perspectiva teórica e também prática. Os
produtos directos dos BIM mostram, em relação às tradicionais ferramentas CAD, uma
evolução assinalável a nível de automação, manifestando-se numa capacidade acrescida a
nível da coordenação de projectos e da produção de informação documental. Actualmente, as
grandes aplicações práticas das ferramentas passam pela produção de vistas, a extracção de
quantidades e a detecção de erros e omissões na coordenação dos vários projectos.
O levantamento realizado sobre o estado actual de utilização dos BIM mostra que ainda se
trata de um processo nas fases iniciais.
A análise do potencial das ferramentas, quando utilizadas em condições de alta performance,
deixa antever benefícios práticos que perspectivam um aumento significativo da
produtividade e da eficiência nos processos de gestão da informação na construção, o que em
termos concretos se materializa num acréscimo de qualidade e numa redução de prazos e
custos procedimentais.
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Abstract
In this contribution, we discuss the stability and deformation conditions for a thin axi-symmetric shallow bimetallic
shell, composed of a parabola and cone, and a plane and parabola. Apart from the temperature, the shell is
additionally subjected to a force at the apex and a pressure. According to the theory of the third order that takes
into account the balance of forces on a deformed body and large displacements theory, we present a model with a
mathematical description of the system geometry, displacements, stress, and thermo-elastic deformations. For the
first time we will show in both tabular and graphic form how the temperature of both snap-through depends on the
point where the parabolic shape of the rotational curve changes into a cone shape. We will explain the effect of the
concentrated force at the apex for the example of a bimetallic shell of the plate-parabola type.
Key Words: Bimetallic shallow shells, temperature load, snap-through of the system, large displacement theory.

Geometry of the undeformed shell
The axi-symmetric shape of the undeformed shell is formed by rotation of the curve
y = y ( x ) , about the y axis, figure 1. The middle surface of the undeformed axi-symmetric
shell in the Lagrange Coordinate System is therefore defined by the function y = y(x ) .
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Figure 1 - Geometry of the middle surface
of the undeformed shell and basis unit vectors
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Figure 2 - The axi-symmetric shell in a homogeneous
temperature field and the connection between the Euler
and Lagrange coordinate system

From figures 1 and 2 we can obtain the geometric properties of the undeformed shell. The
curvature 1 rψ of the rotational curve y (x ) in the meridian direction is, figure 1, figure 2:
1
y ′′
=
≈ y ′′
rψ
(1 + y ′2 )3
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(1)

The curvature 1 rϕ of the circle formed by rotation of the curve y = y (x ) , in the circular
direction is, figures 1 and 2:
sin arctan(y ′) 1
1
sin ψ
=
=
=
rϕ
x
x
x

y′
1 + (y ′)

2

y′
x

≈

(2)

The simplifications in equations (1) and (2) are justified since we are discussing a shallow
shell where: y ′ (x ) ≪ 1
2

Displacement vector and geometry of deformed shell
Due to the temperature change, the shell deforms into a new shape defined by the function
Y (X ) in the Euler Coordinate System, figure 2. Since we are discussing a thin double-layered
shell, the displacement field is selected to satisfy the Kirchhoff hypothesis [1]:
The new shape of the shell in a deformed state is axi-symmetric due to the homogeneous
temperature field, axi-symmetric mechanical load and axi-symmetric supported on the edge.

The displacement vector u of any point P on the middle surface of an undeformed shell,



defines the point P ′ on the middle surface of a deformed shell, is: u = u eψ + w er .

 

Unit basis vectors eψ , eϕ and er in the Cartesian coordinate system follow directly from the
system geometry, figure 1:

(

)

(

)



(

)k

(


k




eψ = cos ψ cos ϕ i + (sin ψ ) j + cos ψ sin ϕ



eϕ = (− sin ϕ ) i + (cos ϕ ) k



er = sin ψ cos ϕ i − (cos ψ) j + sin ψ sin ϕ

)

(3)

Now, let us observe displacements on a thin shallow axi-symmetric bimetallic shell in a

homogenous temperature field, figure 2, which is additionally loaded with the force F at its
apex. The point P at the position P (x , y(x )) on the undeformed shell moves into the position

P ′ on the deformed shell with the coordinates P ′(X ,Y (X )) . So, when a force or temperature
load is exerted on the shell the optional point P moves as we have shown in figure 2, since

the reaction force per unit of length Ve acts in the opposite direction. The connection

(

)

(

)

between the Euler X ,Y (X ) and Lagrange x , y (x ) Coordinate System is, figures 2 and 3:

 
X = x +u
(4)
from which we obtain:

X = x + w sin ψ + u cos ψ ≈ x + w y ′ + u

(5)

Y = y − w cos ψ + u sin ψ ≈ y − w
In equation (5), we also consider that the displacement u is small in comparison with the
displacement w , which in turn is small in comparison with the Lagrange coordinates x , so
that the Euler coordinates X is approximately:
(6)
X = x + w y′ + u ≈ x
From figure 2 we can also find geometric properties of the deformed shell. With equations (5)
and (6) for Euler’s coordinates Y and X we obtain:
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Meridian angle

dY  dY
dYdx
Y′
≈
≈
=
≈ Y ′ , or: ψ = y ′ − w ′
 dX  dX
dX dx
X′

ψ : ψ = arctan 

Curvature 1 rψ in the meridian direction:

Curvature 1 rϕ in the circular direction:

X′ Y′
X ′′ Y ′′

1
=
rψ

(X ′

2

+ Y ′2

)

3

≅ Y ′′

, or:

1
= y ′′ − w ′′
rψ

1
y′ − w′
1
sin ψ
ψ
dY 1
Y′
, or:
=
=
≈
≅
≅
rϕ
x
rϕ
X
X
dX X
X

(7)

(8)

(9)

Strain and stress tensor

A shell’s deformation state is shown by the displacement vector u in the middle i.e.
reference surface. This vector has two components: The displacement u in the meridian
direction, and the displacement w in the radial direction. The elements of the strain tensor
E in the curvilinear orthogonal coordinate system are determined by the Green-Lagrange
strain tensor E for the middle surface of the shell [1]:
E = ET =

1




T
T
∇ ⊗ u + (∇ ⊗ u ) + (∇ ⊗ u ) ⋅ (∇ ⊗ u ) 
2 



Where the vector operator ∇ is : ∇ = eψ 1 ∂ + eϕ 1 ∂ + er ∂
rψ ∂ψ

x ∂ϕ

∂z

(10)
(11)

or in explicit form:
2
2

1  ∂u
1 
∂u
∂w  ∂u   ∂w  
+ w  + 2 u 2 + w 2 + 2w

 +   
2
−
u
+



rψ  ∂ψ
 2rψ 
∂ψ
∂ψ  ∂ψ   ∂ψ  




2u w
1 1
1
1 2
2 
εϕ =  u + w  + 2 w 2 +
+

(
)
u
+
v

2
 2r 
r ψ
ψ
ψ


εψ =

ϕ

ϕ

(12)


1 ∂u
1  ∂w
1  ∂u
∂w ∂u ∂u ∂w ∂w 

εψr = εr ψ =
+
− u  +
−u
+
+

w



2 ∂z 2rψ  ∂ψ
∂z
∂z ∂ψ ∂z ∂ψ 
 2rψ  ∂z
∂w 1  ∂u 2  ∂w 2 
εrr =
εψϕ = εϕψ = 0, εϕr = εrϕ = 0
+   +   ,
2  ∂z   ∂z  
∂z

However, the strains in equations (12), are still cumbersome and can hardly be used in
practical computation. On the other hand, some non-linear terms are relatively small and can
be neglected without any significant effect on the accuracy of the results. So, the tensor
elements (12) are finally:

1  ∂u
1  ∂w 
 ,
+ w  + 2 

 2r  ∂ψ 
rψ  ∂ψ
ψ
2

εψ =

εψr = εr ψ

εϕ =

1 ∂u
1 ∂w
=
+
,
2 ∂z 2rψ ∂ψ

wer

wer


dX

ω

dx 

=r

ψ

εr =

eψ

∂z

, εψϕ = εϕψ = 0, εϕr = εr ϕ = 0
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as well as the rotation of the shell element ω
Figure 3 – The shell middle surface displacement
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Now, two non-zero elements of the Green-Lagrange strain tensor E for the middle surface of
the shell can be recorded as:
εψ = u ′ + w y ′′ +

2
u + y′w
1
(w ′) and εϕ = x
2

(14)

Note again that when we form the strain tensor E , we retain the nonlinear term for strain εψ
in u z the meridian direction according to the third order of the large displacements theory.
Namely, it has been confirmed that taking into account this nonlinear term is crucial for the
accuracy of the results.
With the introduction of the local coordinate z with the centre of origin on the middle
surface of the shell, figure 3, the elements of the strain tensor E are, due to the shell’s
curvature, also the function of the coordinate z . Since we are working on a thin shell where

z ≪ {rψ , rϕ } , we obtain: εψz = (u z )′ + w

rψ + z

εϕz =

+

2
2
1
w
1
′
w ′) = u − z w ′ +
+ (w ′) ≈ εψ − z w ′′
(
2
rψ + z 2

(

)

(15)




z w′
1  u z
1  u − z w ′
 + w  =
+ w  ≈ εϕ −

 r + z  ψ

rϕ + z  ψ
x
ϕ



The relation between the strain and stress tensor is determined by Hooke’s law [2]:
E
E
σψz =
+µ εϕz + εψz − (1 + µ) α T
and
σϕz =
+µ εψz + εϕz − (1 + µ) α T (16)
2
1− µ
1 − µ2
The symbol E denotes the Young’s modulus, the symbol µ denotes the Poisson’s ratio and α
is the thermal expansion coefficient. The symbol T denotes the shell’s relative temperature
relevant to the reference temperature T0 for which the stress state in the shell is equal to
zero:
σψz (x , z,T0 ) = σϕz (x, z ,T0 ) = τ ψz r (x , z,T0 ) = 0

(

)

(

)

Equilibrium of the forces and moments
Figure 4 shows an elementary small part of the bimetallic shell with the stresses that arise on
the cross-section planes of the shell. The forces dN ψ , dN ϕ , dTψr and the bending moments
dM ψ , dM ϕ which act upon the ABCD planes are:
dN ψ = nψ X dϕ, dN ϕ = nϕ rψ d ψ, dTψr = t ψr X dϕ, dM ψ = mψ X dϕ, dMϕ = mϕrψ d ψ

(17)

Where n ψ , nϕ , tψr and m ψ , mϕ in equations (17) are the unit forces and unit moments are
δ /2

denoted respectively:

nψ =

∫

δ /2

σ dz, nϕ =
z
ψ

−δ /2

∫

−δ /2

δ /2

δ /2

σ dz , m ψ = − ∫ z σ dz, mϕ = − ∫ z σϕz dz
z
ϕ

z
ψ

−δ /2

(18)

−δ /2

As the shell element in figures 4 and 5 is in equilibrium state, we can write three equations
for the equilibrium of forces and moments in the meridian, circular and radial directions of
the shell. Using the equations (7), (8), and (9) the equilibrium equations are:

(n x )′ − n
ψ

ϕ

− tψr x (y − w )′′ = 0 ,

(t x )′ + n (y − w )′ + n x (y − w )′′ + p x = 0
ψr

ϕ

(m x )′ − m
ψ

ψ

ϕ

− tψr x = 0
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(19)
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Figure 4 - Normal and sheer stresses in the element of
a deformed shell

Figure 5 - Unit forces and moments in the element of
a deformed shell and external pressure load p

Solving equilibrium equations
The system of thermo-elastic equations for a thin shallow axi-symmetric bimetallic shell
consists of three equilibrium equations (19), the four equations (18) for unit forces and
moments, two equations (16) for stresses in the shell, two equations (15) for strains outside
the middle plan of the shell, and finally two equations (14) which relate to strains and
displacements. Thus, the system has 13 equations and as many unknowns, namely n ψ , nϕ ,
t ψr , m ψ , mϕ , σ ψz , σϕz , εψz , εϕz , εψ , εϕ , u and w which can be reduced into two equations

with unknown elements u and w of the displacement vector u , as follows:
2


w ′)
(
u + w y ′ = x u ′ + (1 − µ)
+ w ′ µ y ′ + x (w ′′ + y ′′) + xu ′′ + w y ′′ + x y ′′′

2


) (

(

(






))

(20)



2




 x




w ′)
(







c x + B w ′ = x  ∫ p x dx + B w ′′ − (w ′ − y ′) −PT x + A  µ u + µ w y ′ + x u ′ +
+ w y ′′ + B x w ′′′




 0
2








We define the integration constant c in the equation (20) by taking into account the
equilibrium of forces on the edge of the shell, figure 6.

Figure 6 - Loading of a simply-roller supported shell with the force


F N  and external pressure p N / m 2 



If a shallow shell is simply supported, the supporting force

tψr per unit of length at the edge

of the shell is directed opposite to and in value equal to the sum of the force F and pressure
p acting on the shell, figure 6, as follows:
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t ψr

x =a

=−

a
1 

F + 2π ∫ p (x ) x dx  , from where the c is expressed: c =− F / (2π)

2π a 
0

(21)

If the bimetallic shell serves as a thermal switch shutting down a device in the case of it
overheating, then it is necessary to ensure that the shell can extend unrestricted in a
horizontal direction [3]. In continuation, we will discuss a simply supported shell. At the
boundary of the simply supported shell, the force and moment per unit of length are equal to
zero:
n ψ (a ) = n ψ (−a ) = m ψ (a ) = m ψ (−a ) = 0

or:

(

)



µ u + w y′

2
1

−P T + A u ′ + (w ′) +
+ w y ′′

2
x




=0,

−QT +

x =±a

B µw′
x

+ B w ′′

=0

(22)

x =±a

The displacement w at the apex of the shell is equal to zero in the chosen coordinate
system.


The boundary conditions for the displacement vector u that follow from the symmetry, are:
(23)
u (0) = 0, w (0) = 0, w ′ (0) = 0
The boundary value problem for the snap-through of the system of a shallow axi-symmetric
bimetallic shell is therefore composed of equilibrium equations (20), boundary conditions (22)
at the point x = a , and boundary conditions (23) at the point x = 0 :
2


(w ′)

u + w y ′ = x u ′ + (1 − µ)
+ w ′ µ y ′ + x (w ′′ + y ′′) + x u ′′ + w y ′′ + x y ′′′ 
2





2





 x
(w ′)



c x + B w ′ = x  ∫ p x dx + B w ′′ − (w ′ − y ′) −P T x + A  µ u + µ w y ′ + x u ′ +
+ w y ′′ + B x w ′′′



 0
2










µ u +w y′


2
1
P T = A u ′ + (w ′) +
+ w y ′′
x
2


x =a
B µ w ′


QT = 
u (0) = w (0) = w ′ (0) = 0
+ B w ′′
 x



(

(

) (

(

))

(24)

)

x =a

Analysis of stability conditions in a parabolic-conic type bimetallic shell
In continuation, we will discuss the snap-through and stability conditions during the loading of
a parabolic-conic shell composed of a parabola near the apex and of a cone for the rest,
figures 7 and 8, where the rotational curve is determined by the function y :
y (x ) =

k x2

x ≤b

k (a + b ) x − a b k

x >b

, where: k =

1
, a = 15 mm , δ = 0.3mm
15 mm
2

with the following material properties: µ = 1/ 3, a1 = 3.41 ⋅10−5 K , a 2 = 1.41 ⋅10−5 K

Figure 7 - Example of a rotational curve of a
parabolic-conic bimetallic shell

Figure 8 - Example of the full shape of a
parabolic-conic bimetallic shell
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(25)

Analytic solution in the case of parabolic shell
The parameter b in the rotational curve function (25) defines the point at which the parabola
translates into a straight line. If in the equation (25) the parameter b is equal to the
horizontal radius of the shell a , therefore b = a , we obtain a parabolic shell with the

rotational curve y (x ) = k x 2 . Let this parabolic shell be loaded only with the temperature T .
Suppose also that the shell at a certain temperature T = Tm is completely flattened. By
inserting the equation y (x ) = k x 2 into the boundary condition (22) we can express the
temperature Tm at which the shell is flattened: Tm = 4k δ / 3 (α1 − α2 ) .

Temperature loading of a parabolic shell
We express the shell deformation with the ratio ξ between the current height h of the
deformed shell and the initial height h0 of the undeformed shell: ξ = hIh0 . The graph of the
function of dimensionless temperature τ = T Tm depending on the ratio of heights ξ and
presenting the stability circumstances during the shell’s temperature load is seen from figure
9.

Figure 9 - The function

τ = τ ( ξ ) as an example of

parabolic axi-symmetric shell expressing the
phenomenon of a system snap-through between points
AB in the process of heating up and the points CD in the
process of cooling

Figure 10 - Rotational curves for an undeformed
parabolic shell at the moment of the upper and lower
snap-through

The shape of the shell in the characteristic stages of temperature loading can be seen in
figure 10.

Temperature loading of a conic shell
If in equation (25) b = 0 and k = (1/15 mm), then the shell translates into a conic shape,
figure 11. We present an example of a temperature loaded conic shell with material and
geometric properties in (25) and a rotational curve y (x ) = k x .
In comparison with the earlier described parabolic shell, the conic shell has a snap-through at
a lower temperature. The upper snap-through occurs at temperature τ = 1.00 and at the
height ratio ξ = 0.41 , figure 11-b. The shape of the shell after the snap-through is in figure
11-c. The repeated (lower) snap-through occurs at temperature τ = 0.98 and at the height
ratio ξ = −0.09 , figure 11-d. The shell snaps-through into a new stabile equilibrium position
and assumes the shape on the diagram, figure 11-e.
The shape of the deformed conic shell at the ratio of heights ξ = 0 is shown in figure 12.
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Figure 11: Geometry of a conic shell: (a) undeformed, (b) at the upper snap-through, (c) after the upper snapthrough, (d) at the lower snap-through, (e) after the lower snap-through

Figure 12 – The initial and deformed conic shell at the
ratio of heights ξ = 1 and ξ = 0 .

Temperature loading of a parabolic-conic shell
We gradually increased the value of the parameter b in the equation system 25 and
calculated the temperature of both snap-throughs for a parabolic-conic type bimetallic shell.
The snap-through temperatures Tu and Tl at the parameter b values between 0 ≤ b ≤ a are
written in table 1:
Table 1- Snap-through temperatures of a parabolic-conic shell relevant to the parameter b

We ascertained that the snap-through temperature is dependent from point b , where the
parabolic rotational curve translates into a conic one, figure 13.

Figure 13 - Snap-through temperatures of
a parabolic-conic type of bimetallic shell

Figure 14 - The difference in the temperature of the
upper and lower snap-through relevant to the parameter b

Figure 13 shows how both snap-through temperatures are relative to parameter b. At the
extreme point on the left at b = 0 an example of the conic shell is shown, and on the right at
b = 15 an example of parabolic shell is shown.
Both curves for the snap-through temperature have a local extreme. The highest temperature
at which the shell snaps-through for the first time (upper snap-through) is Tu = 143°C at

b = 8.1 mm . The lowest temperature of the return (lower) snap-through is 25°C
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at

b = 5.0 mm . The difference in the temperature of the upper and lower snap-through relevant
to the parameter b is evident in figure 14.

Temperature and force loading of a circular plane-parabolic shell
In practice, a shell composed of a circular plane near the apex and a parabola at the edge is
frequent, figure 15. Such a shell occurs with the curve rotation:
x ≤b

0
y (x ) =

1

(a 2 − b2 )

x2 +

b2
b2 − a 2

(26)

x >b

We will again numerically discuss the example of a shell with material and geometric
properties in (25). The parameter b where the shell translates from a plane into a parabola
should have a value of b = 7.5 mm At first the shell should be loaded only with temperature

T . The upper snap-through of such a shell occurs at the temperature T = 180°C and the
height ratio of ξ = 0.48 , figure 16.
In comparison with a parabolic shell of equal material and geometric properties, this shell has
a snap-through at a much higher temperature. Therefore, with an equal initial height h0 , the
combined shell has a higher temperature of the upper snap-through by 46°C or by 34% .
Consequently, with an appropriate combination of a circular plate and parabola it is possible
to construct a shell with a low initial height that, despite this, will still have a snap-through
at a high temperature. Therefore, this is an important advantage of combined shells in
comparison with parabolic shells.

Figure 15 - Undeformed shape of a plane-parabola type
bimetallic shell

Figure 16 - A plane-parabola type bimetallic shell at the
moment of the upper snap-through at the temperature

T = 180 °C and height ratio ξ = 0.48
The effect of the concentrated force F N  , exerted at the apex of the shell is clear from
figures 17 and 18. Due to the force, the shell already bends, even when not loaded with
temperature, into the shape shown in figure17. The concavity is most distinct near the apex.
If such a shell is to snap-through it should be additionally heated a bit. The instability and
snap-through occurs at temperature Tu = 65°C . The shape of the shell at the moment of
snap-through is shown in figure 18.

Figure 17: The shape of the shell after loading with
a concentrated force F = 37.7 N

Figure 18: The shape of the shell at the moment of
the upper snap-through when loaded with a
force F

= 37.7 N

and temperature

Tu = 65°C
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Conclusion
Simply supported, thin-walled, shallow bimetallic shells of mixed (combined) type have the
property to snap-through at a certain temperature into a new equilibrium state. The
temperature of the snap-through depends on the material and geometric properties of the
shell. As a special example we analysed the conditions for parabolic, conic, parabolic-conic
and plate-parabolic type of shell that have both layers equally thick δ1 = δ2 = δ / 2 , and the
same Poisson’s ratio µ1 = µ2 = µ . A conic shell in comparison with a parabolic shell with
equal material and geometric properties snaps-through at lower temperatures, table 1. With
a suitable initial shape of a parabolic-conic type bimetallic shell, we can change the upper Tu
and lower Tl temperature values at which snap-through occurs. By reducing the conic part of
the shell at the expense of the parabolic, the temperature of the upper snap-through
increases. It is possible to achieve the highest snap-through temperature Tu if the shell
translates from a conic shape to a parabolic approximately at the middle of the horizontal
radius a . Therefore, for this type of shell it is possible to influence the upper and lower
temperature snap-through by changing the parameter b , and consequently with it the
temperature at which a device would at first shut down, then after cooling sufficiently start
up again. We have ascertained a similar property of changing the temperature of both snapthroughs in parabolic shells with a circular opening in the apex [4]. It is also possible to
influence the snap-through temperature by changing the force at the apex of the shell. At a
certain force, the shell can snap-through without heating.
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Resumo
As úlceras de pressão constituem um problema de saúde pública, para o qual as instituições de prestação de cuidados
de saúde têm vindo a dedicar mais recursos e a prestar uma particular atenção. Esta situação deve-se ao facto de
que este tipo de patologia representa um elevado consumo de meios materiais e humanos com o consequente
impacto económico que lhe está associado e, com o grande sofrimento e desconforto que causam no paciente e nas
suas famílias.
Conscientes desta situação, os autores pretendem utilizar a nano-biotecnologia têxtil no
desenvolvimento de um conjunto de pensos inovadores para o manuseamento e tratamento destas feridas crónicas.
A utilização de biopolímeros com propriedades específicas, o recurso à nanotecnologia e aos têxteis funcionais
constituem os vectores essenciais ao desenvolvimento desses pensos, que se pretende poderem vir a ser uma
alternativa de excelência aos produtos actualmente existentes no mercado.
Palavras-chave: Úlceras de Pressão, nanotecnologia, nanofibras, biopolimeros, pensos, têxteis inteligentes,
colagénio, quitosana e alginato de sódio, policaprolactona.

Título
A Nano-Biotecnologia Têxtil como Terapêutica Auxiliar no Tratamento e Cicatrização de
Úlceras de Pressão

Introdução
Existem muitas recomendações de diversas fontes para a prevenção das úlceras de pressão e
muitas alternativas de tratamento ao nível do material para pensos. A constante procura de
uma solução de tratamento ideal, tem dado origem à colocação no mercado de uma vasta
variedade de produtos com vista à profilaxia e terapêutica desta patologia (1).
Por definição uma UPr é uma alteração degenerativa na pele e tecidos subjacentes resultando
por norma, da combinação de pressão excessiva, com forças de fricção e deslizamento. Tratase de uma lesão cutânea que se produz em consequência de uma redução do fluxo sanguíneo
no sistema microvascular que reveste uma saliência óssea, nas zonas em que esta foi
pressionada contra uma cama, uma cadeira de rodas, um molde, uma tala ou outro objecto
rígido durante um certo período de tempo(2).
Segundo os dados recolhidos pelo GAIF, os únicos indicadores fiáveis para esta patologia, em
Portugal foram produzidos por Ferreira (2007), onde é indicado que a prevalência média das
Upr, em meio hospitalar é de 11,5% e com uma incidência média de 10,16%. Com uma
população cada vez mais envelhecida, as Upr, são sem dúvida um problema de saúde ao qual
se deve prestar toda a atenção.
A selecção do penso mais adequado para o tratamento da UPr por parte dos profissionais de
saúde deve ter em consideração as características intrínsecas e extrínsecas de um
determinado paciente, bem como, a especificidade da ferida em causa. A sistematização das
características de um penso ideal foi definida por Turner, e baseiam-se nas seguintes
premissas:
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Capacidade de manter o leito da ferida húmido, mas não molhado;
Capacidade de remover o excesso de exsudado e de produtos tóxicos;
Permitir trocas gasosas;
Permitir isolamento térmico;
Capacidade de proteger de infecções secundárias;
Ser livre de contaminantes;
Não libertar partículas;
Ser de fácil remoção, sem causar trauma no paciente.
O envelhecimento acelerado da população com o consequente aumento da incidência e do
número de casos de UPr tem vindo a estimular e a orientar o mercado para o desenvolvimento
de novos pensos, no tratamento de feridas crónicas.

Nanotecnologia Têxtil
Nanotecnologia de acordo com o National Nanotechnology Initiative (NNI) é definida como a
utilização de estruturas com pelo menos uma dimensão de tamanho nanométrico, utilizados
na construção de nano materiais, dispositivos ou sistemas com propriedades novas ou
significativamente melhorado devido ao seu tamanho nano.
Actualmente, a nanotecnologia pode ser agrupada em três grandes campos de aplicação:
Nanoelectrónica, Nanomateriais e Nanobiologia. Os nano-materiais possuem uma muito
elevada superfície específica o que os torna ideais para serem utilizados em compósitos,
sistemas reactivos, libertação controlada de químicos e ainda, armazenamento de energia.
Ao nível de aplicações têxteis, esta tecnologia tem sido utilizada na produção de nanofibras,
vestuário mimético e com mudança de cor, vestuário anti-nódoas, vestuário anti-vincos,
fabricação de filtros de alta performance, etc(3,4).
Devido à sua elevada relação superfície/volume e o seu notável desempenho mecânico, estas
fibras demonstram um grande potencial para aplicações na medicina tais como, a
regeneração de tecidos humanos, fabrico de sensores, ou vestuário de protecção.
Várias pesquisas com vista à aplicação da nanotecnologia na medicina, têm proposto novos
produtos para aplicação em tecidos moles e próteses. Neste estudo, e através do processo de
electrofiação, pretende-se a criação de um véu compósito de nanofibras à base de
biopolímeros para serem depositados numa camada fina, homogénea e porosa sobre uma
estrutura de tecido duro (ligadura), para ser implantado sobre a pele como material para
penso.
As suas excelentes propriedades, tais como: o custo, a resistência, extensibilidade,
flexibilidade, permeabilidade ao ar, gestão de humidade, estrutura e dimensão, tipo de
matérias-primas e suas características, etc. permitem conceber estruturas simples ou
compósitas que optimizam o penso para uma aplicação específica.

Metodologia
O processo geral de desenvolvimento da nova solução tecnológica encontra-se dividido em
três fases:
1) Electrofiagem dos biopolímeros;
2) Construção das nanoestruturas compósitas para formação da matriz activa dos novos
pensos;
3) Pré-estudo clínico para validação dos novos pensos.
Primeira fase - Electrofiação dos biopolímeros
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Um dos métodos mais versáteis para a produção de nanofibras destes biopolímeros é através
electrofiação. Neste processo, são usados campos eléctricos de alta tensão (5-50KV) e baixa
corrente (0,5-1μA) para produzir um campo eléctrico entre a extremidade de uma agulha
carregada electricamente e a painel colector. Um jacto de material fluido é acelerado e
estirado através de um campo eléctrico produzindo fibras de diâmetro muito reduzido(5).
No sentido de alcançar uma maior uniformização do diâmetro das nanofibras produzidas,
utlizamos duas fontes de alimentação, estando em fase de aquisição um sistema automático
deposição, com possibilidade de movimento circular e tangencial, para uma deposição mais
uniforme e para a produção de um véu de nanofibras mais regular e homogéneo (6).

Figura 1 - Pormenor do protótipo de electrofiação disponível no D.C.T.T.

A quitina é um polímero natural valioso que apresenta excelentes propriedades bioactivas. A
quitina provém das carapaças de caranguejos, crustáceos, camarão e lagosta, insectos, por
exemplo asas das borboletas, também medusa, algas e alguns fungos. Os produtos produzidos
à base de quitina são anti-bacterianos, antivirais, antifungícos, não-tóxicos e anti-alérgicos.
Possuem ainda outras qualidades, tais como a suavidade, respirabilidade, absorvência,
superfícies lisas, e sem aditivos químicos, o que os torna ideais para a utilização no
tratamento de feridas.
O Colagénio é a classe mais abundante de proteínas do organismo humano, sendo obtido
industrialmente na sua maioria através dos bovinos. Este componente é fundamental à
cicatrização.
Os alginatos são uma família de hidrocoloides naturais, produzidos a partir de algas marinhas
da espécie Laminaria. São solúveis em água e utilizados principalmente como espessantes,
estabilizantes e gelificantes. São altamente absorventes e são compostos por sais de sódio,
cálcio ou ácido algínico. Auxiliam a limpeza da ferida através da incorporação dos resíduos
dos tecidos, sendo que a libertação dos iões permite acelerar a cicatrização. Na presença do
exsudado no leito da ferida, ocorre uma troca de iões entre o penso e o sódio do exsudado
que origina a formação de um gel hidrofílico que ajuda na cicatrização.
Segunda fase - Produção dos pensos
Após a produção dos véus de nanofibras estes, serão depositadas numa estrutura de
penso que será posteriormente, submetida a testes de acordo com as normas EN 13726.
Será ainda efectuada uma avaliação do desempenho do penso, tendo em conta os seguintes
parâmetros:
Parte
Parte
Parte
Parte
Parte

1: Absorção
2: Permeabilidade ao vapor de água dos pensos com uma película permeável
3: Resistência à penetração de água
4: Conformidade / Adaptabilidade
5: Propriedades como barreira bacteriana
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Parte 6: Controlo do odor
Todos os pensos que reunirem as condições e características que lhes permitam ser
aplicados numa ferida, serão ulteriormente esterilizados, e serão testados em ambiente
hospitalar.
Terceira fase - Pré-Estudo Clínico
A partir dos vários tipos de desenhos experimentais possíveis, optamos por seleccionar o
estudo controlado aleatório (RCT), que é ideal para avaliar a eficácia da cicatrização de
feridas. Este tipo de estudo maximiza as possibilidades de quaisquer diferenças significativas
na avaliação dos resultados serem imputáveis ao tratamento e minimiza a possibilidade das
diferenças serem devidas às características dos pacientes avaliados. Este tipo estudo pode ser
“não-cego”,“cego” ou “duplo-cego”. No nosso trabalho será do tipo “não-cego”, pois quer os
pacientes, quer os médicos, sabem qual o grupo de teste em que o paciente se encontra.
O RCT previsto deverá ter um tempo de seguimento e um poder estatístico adequado. Um
estudo com n maior que 30 é o nosso objectivo mínimo (no entanto através da revisão
bibliográfica observamos alguns estudos com n ˂10). Considerando os casos registados no
CHCB no ano passado (1.235 casos) estima-se que a nossa base de recrutamento seja superior
a 1000.
Os pacientes são alocados em cada grupo de teste pela idade, etiologia da ferida, tamanho da
ferida e diagnóstico.
A avaliação dos resultados será focada na área da superfície da ferida, profundidade, volume
e aparência clínica (p.e. tecido de granulação, exsudado) da ulceração, num determinado
momento.
Como referido anteriormente, o estudo de campo será desenvolvido no Centro Hospitalar
Cova da Beira, EPE, nos Serviços onde a incidência das UPr é maior, nomeadamente nas
unidades de Cirurgia e Medicina Interna. Foi já efectuado já um levantamento dos materiais
de pensos utilizados nos diversos serviços bem como o número de casos no primeiro semestre
de 2011.

Resultados
Este projecto está actualmente a concluir a primeira fase e a iniciar a segunda etapa. Assim,
em virtude dos ensaios de electrofiação realizados, e para os biopolímeros já testados, os
valores obtidos para as nanofibras são:
Colagéneo
Tabela 1 – Condições experimentais para a electrofiação do colagéneo
Solvente para o colagéneo
Solvente para o Óxido Polietileno (PEO)
Condições dissolução
Fonte de Tensão
Fluxo de alimentação
Concentrações (Wt%)
(Colagéneo - PEO)
Distância extremidade da agulha - arco
Distância arco – placa colectora
Tempo de processo (horas)
Diâmetro das nanofibras

0,1% de solução 0,1 N Ácido acético
Água Destilada
Com agitação a frio
1ª Fonte: Tensão: 30 KV
2ª Fonte: Tensão: 16 KV
Intensidade: 0,05µA
5 ml/min.
1,5 - 2
4 cm
10,5 cm
1
1ª Fonte: 109 nm a 159 nm
2ª Fonte: 48 nm a 102 nm
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Figura 2 – Pormenor das nanofibras de colagéneo obtidas com recurso a duas fontes de tensão.

Quitosano
Tabela 2 - Condições experimentais para a electrofiação do quitosano
Solvente para o quitosano
Solvente para o Óxido Polietileno (PEO)
Condições dissolução
Fonte de Tensão
Fluxo de alimentação
Concentrações (Wt%)
(Colagéneo - PEO)
Distância extremidade da agulha - placa colectora
Tempo de processo (horas)
Diâmetro das nanofibras

Ácido acético 2% V/V
Água Destilada
Com agitação a frio
1ª Fonte: Tensão: 30 KV
Intensidade: 0,05µA
15 µl/min.
1 – 1,5
12 cm
1
1ª Fonte: 109 nm a 159 nm

Figura 3 – Pormenor das nanofibras de quitosano obtidas com recurso a uma fonte de tensão.

Alginato de Sódio
Tabela 3 - Condições experimentais para a electrofiação do Alginato de sódio
Solvente para o colagéneo
Solvente para o Óxido Polietileno (PEO)
Condições dissolução
Fonte de Tensão
Fluxo de alimentação
Concentrações (Wt%)
(Quitosano - PEO)
Distância extremidade da agulha - placa colectora
Tempo de processo (horas)
Diâmetro das nanofibras

Água Destilada
Com agitação a quente – 70ºc
1ª Fonte: Tensão: 30 KV
Intensidade: 0,05µA
15 µl/min.
1 - 1,5
10 cm
5
1ª Fonte: 15 nm a 21nm
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Figura 4 – Pormenor das nanofibras de alginato de sódio obtidas com recurso a uma fonte de tensão.

Conclusões
O projecto de investigação aqui apresentado é objecto de uma tese de Doutoramento em
curso, encontrando-se esta já numa fase adiantada. Baseados nos resultados preliminares
obtidos (obtenção dos filmes de nanofibras de biopolímeros), os autores acreditam que o
trabalho apresenta um elevado potencial de sucesso. Se os objectivos propostos forem
alcançados é previsível que os novos pensos possam contribuir para evitar a progressão das
UPr para estádios mais avançados e promover a sua cicatrização de uma forma mais
acelerada. Consequentemente, os tempos de hospitalização poderão ser reduzidos e o recurso
a técnicas mais dispendiosas (tratamento cirúrgico) evitadas. Também a qualidade de vida e o
conforto dos pacientes e das suas famílias serão significativamente melhorados.
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Resumo
Neste trabalho apresentam-se os resultados da avaliação das características de superfície de dois granitos com
características diferentes, um são e outro meteorizado. Com base em amostras com acabamento polido e amaciado,
recolhidas em unidades de transformação de pedra natural, procedeu-se à determinação da cor, brilho e rugosidade.
Os resultados mostram variações significativas, nos vários parâmetros avaliados, entre os acabamentos polido e
amaciado. Outro aspeto importante é a heterogeneidade na qualidade dos vários acabamentos entre as várias
amostras e entre as várias unidades transformadoras.

Palavras-chave: granito; cor; brilho; rugosidade; polimento; acabamento; controlo de qualidade

Introdução
O controlo de qualidade é definido como sendo o conjunto de técnicas e atividades
operacionais usadas para cumprir os requisitos da qualidade (1).
O mercado de rocha ornamental é muito exigente principalmente quando se trata do aspeto
estético das chapas que são colocadas em obra (2). É muito importante para as unidades
transformadoras de rocha ornamental perceberem quando se atingem as características ideais
para que uma determinada rocha possa ser comercializada, garantindo uma ótima aceitação
comercial.
Através deste estudo, pretendeu-se controlar a qualidade das características de superfície de
duas variedades de granito (Amarelo Real e Pedras Salgadas) com acabamento superficial
polido e amaciado com o intuito de fornecer dados às indústrias transformadoras da qualidade
do processo de polimento que estão a implementar na sua unidade transformadora.

Metodologia
Para este estudo foram recolhidas, periodicamente, amostras de granito (Amarelo Real - AR e
Pedras Salgadas – PS) em duas empresas de transformação de rochas ornamentais (MGT e
Realgranito) do distrito de Vila Real. Foi solicitado às empresas o fornecimento de amostras
representativas dos acabamentos amaciado e polido.
As duas variedades de granitos selecionados apresentam tonalidades claras. O Granito
Cinzento Claro de Pedras Salgadas (ou Granito Pedras Salgadas) apresenta uma tonalidade
acinzentada enquanto que o Granito Amarelo Real apresenta tons mais amarelados (Figura 1).

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING UBI2011 - 28-30 Nov 2011 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

Figura 1 – Características macroscópicas dos granitos estudados (da esquerda para a direita: Granito Pedras Salgadas
e Granito Amarelo Real; escala: 5 cm de comprimento).

Para a determinação das características de superfície dos granitos estudados procedeu-se à
seleção de várias áreas, que constituem os provetes (Figura 2), com a dimensão de
10cm 10cm. Nalguns casos foi possível definir nas amostras duas áreas de medição (2
provetes), enquanto noutras amostras, de maiores dimensões, foi possível definir 4 áreas de
medição (4 provetes).
A determinação da cor, brilho e rugosidade foi sempre realizada pelo mesmo operador
obedecendo a um método de recolha de dados definido previamente. A cor dos provetes foi
determinada através de 40 medições com o colorímetro X-Rite 360, com geometria 45/0,
utilizando o iluminante D65 e a abertura de 8 mm, por ser a mais utilizada em estudos
semelhantes (3), e foi expressa no sistema CIE-L*a*b*. Para quantificar a rugosidade
superficial dos granitos, recorreu-se ao medidor de rugosidade Mitutoyo SJ-201, tendo-se
realizado seis perfis de medição, cada um com 12,5 mm de comprimento, em cada um dos
provetes. Os resultados são expressos em Ra (média aritmética do perfil) e Rt (amplitude
máxima da rugosidade) (4). O brilho foi quantificado com o brilhómetro Novo-Gloss Trio
(Rhopoint Instruments), usando as geometrias de 20º, 60º e 85º, efetuando 15 medições em
cada provete. Para cada um destes parâmetros foi calculada a média e o desvio-padrão.

Figura 2 – Seleção das áreas de medição, com 10cm 10cm, nas amostras de granitos.

Resultados e discussão
Após a recolha dos dados, procedeu-se a uma análise dos parâmetros avaliados (cor, brilho e
rugosidade) obtidos nos provetes com origem em cada uma das empresas conforme se pode
constatar nas tabelas que se seguem (Tabelas 1 e 2).
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Tabela 1 - Valores médios e desvios-padrão (em itálico) obtidos nos provetes recolhidos na empresa MGT.
Cor
Granito

Provete

2A
Amarelo Real Amaciado
2B
5A
5B
Pedras Salgadas Polido
5C
5D
6A
6B
Pedras Salgadas Amaciado
6C
6D
8A
8B
Pedras Salgadas Polido
8C
8D
9A
Amarelo Real Amaciado
9B
10A
Amarelo Real Polido
10B

Brilho

Rugosidade

L

a*

b*

20

60

85

Ra

Rt

73.02

0.63

6.50

1.3

2.1

4.7

5.76

88.80

5.93

0.59

1.58

0.1

0.1

0.4

1.59

34.92

74.48

0.52

5.84

1.4

2.0

4.7

5.55

97.62

6.49

0.80

1.65

0.2

0.2

0.9

1.25

34.21

66.00

0.11

3.20

46.6

61.1

84.8

0.70

27.98

5.70

0.48

1.22

2.8

1.8

1.8

0.30

12.00

60.28

0.03

2.51

46.4

58.8

83.5

0.63

23.38

6.76

0.30

1.15

4.2

2.9

1.8

0.30

13.38

63.29

0.13

2.87

44.4

57.4

81.4

1.35

39.60

6.66

0.35

1.27

4.7

3.9

2.2

0.75

19.28

61.42

0.11

2.65

36.4

47.5

74.1

1.30

32.24

6.92

0.27

1.21

6.0

6.0

3.4

0.67

10.18

69.49

-0.02

1.96

1.1

3.1

20.6

3.19

53.10

4.63

0.44

1.13

0.2

0.2

1.4

1.80

38.38

69.40

-0.04

1.94

1.2

2.9

19.0

1.36

23.49

5.84

0.38

1.14

0.2

0.3

1.2

0.40

7.56

69.12

-0.13

1.73

1.2

2.8

19.8

2.77

50.27

6.24

0.37

1.25

0.1

0.1

1.1

1.67

30.80

69.66

-0.10

1.84

1.2

3.0

20.7

2.50

49.85

5.60

0.40

1.19

0.1

0.1

1.2

1.45

40.53

66.20

0.07

3.20

54.7

64.1

79.0

2.20

49.33

5.83

0.39

1.47

3.1

1.9

1.2

1.31

28.95

65.61

-0.07

2.85

52.9

62.0

75.3

1.23

31.97

5.28

0.32

1.12

2.5

1.8

1.4

0.73

16.00

65.86

0.05

3.11

48.7

59.9

81.9

0.89

25.85

6.07

0.35

1.01

3.4

2.0

1.3

0.57

11.61

66.16

0.04

3.26

50.3

60.5

79.1

0.89

23.00

6.45

0.41

1.41

5.6

3.4

2.6

0.58

9.93

70.84

1.90

10.78

1.4

2.9

9.5

6.13

69.31

6.34

0.64

2.37

0.2

0.4

0.8

4.01

34.41

70.61

2.24

10.86

1.2

2.5

7.9

7.40

110.26

6.48

1.03

2.57

0.1

0.3

0.9

3.61

51.52

64.26

2.82

14.59

50.7

60.3

69.4

1.35

41.43

8.75

1.07

2.72

3.4

2.4

1.7

0.80

20.51

66.83

3.13

14.43

44.0

56.2

69.2

2.60

68.14

7.59

1.30

2.96

6.2

5.0

3.5

1.43

42.80
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Tabela 2 - Valores médios e desvios-padrão (em itálico) obtidos nos provetes recolhidos na empresa Realgranito.
Cor
Granito

Provete

1A
Pedras Salgadas Polido
1B
2A
Amarelo Real Amaciado
2B
4A
Pedras Salgadas Polido
4B
5A
Amarelo Real Polido
5B
6A
6B
Amarelo Real Amaciado
6C
6D
7A
Amarelo Real Polido
7B
8A
8B
Pedras Salgadas Polido
8C
8D
10A
Amarelo Real Polido
10B

Brilho

Rugosidade

L

a*

b*

20

60

85

Ra

Rt

66.31

-0.21

2.10

48.5

62.5

83.9

1.05

31.29

5.95

0.54

1.20

3.1

2.5

1.3

0.69

15.82

67.96

-0.26

2.04

38.2

54.7

80.2

1.20

28.22

6.81

0.34

0.94

3.1

2.9

2.0

0.68

20.86

69.76

0.98

7.61

26.4

37.6

60.0

2.48

48.43

7.97

0.95

2.46

4.7

4.0

2.7

0.99

13.41

64.42

1.43

9.12

29.8

42.2

65.5

3.41

83.65

8.19

0.90

1.98

2.6

1.8

2.6

1.87

61.49

67.67

-0.28

2.25

49.0

62.6

84.0

0.80

24.51

6.84

0.42

0.96

3.5

1.9

1.0

0.50

10.18

71.02

-0.42

2.63

47.1

60.8

84.1

0.73

20.30

4.67

0.37

1.05

3.3

1.8

1.3

0.54

10.49

66.00

0.11

3.20

32.2

43.5

59.3

3.30

68.52

5.70

0.48

1.22

2.5

2.7

2.8

0.99

22.69

60.28

0.03

2.51

28.8

40.2

58.4

4.81

110.39

6.76

0.30

1.15

2.4

2.0

1.8

2.00

55.53

69.49

-0.02

1.96

17.4

31.2

56.3

3.10

74.61

4.63

0.44

1.13

1.9

1.8

1.5

2.36

50.48

69.40

-0.04

1.94

24.3

38.7

61.3

4.37

94.57

5.84

0.38

1.14

1.6

1.6

2.8

2.61

31.48

69.12

-0.13

1.73

20.4

33.9

56.1

4.06

72.94

6.24

0.37

1.25

2.0

1.9

1.9

2.46

48.25

69.66

-0.10

1.84

29.3

42.3

65.3

3.33

83.97

5.60

0.40

1.19

1.5

1.7

2.2

1.58

54.12

64.70

3.00

12.58

36.6

49.0

69.8

2.82

55.12

7.97

1.34

2.61

4.1

3.6

2.9

3.00

45.39

62.00

3.38

13.04

28.8

40.7

62.8

4.33

93.18

7.06

1.26

2.54

3.2

2.8

3.0

2.83

54.60

66.20

0.07

3.20

27.3

40.6

65.3

2.39

49.76

5.83

0.39

1.47

3.4

3.0

1.8

1.76

26.22

65.61

-0.07

2.85

25.5

38.5

65.2

1.94

39.32

5.28

0.32

1.12

2.5

1.7

1.0

1.36

20.62

65.86

0.05

3.11

32.7

47.1

69.4

1.96

50.94

6.07

0.35

1.01

3.7

3.0

4.4

0.50

16.03

65.14

3.55

13.78

30.9

44.4

68.5

3.52

97.34

7.58

1.21

2.50

2.6

2.7

2.0

2.04

42.39

64.26

2.82

14.59

50.2

65.8

88.5

0.55

18.02

8.75

1.07

2.72

4.7

3.5

1.5

0.36

7.76

63.08

-0.64

2.30

42.1

58.3

86.8

0.51

12.77

6.11

0.38

1.01

4.7

3.6

1.4

0.22

3.41
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De uma forma geral, podemos concluir que os acabamentos avaliados (polido e amaciado)
apresentam diferenças significativas principalmente no brilho e na rugosidade. Como era
expectável, o acabamento polido confere aos granitos estudados valores mais elevados de L*.
No entanto, os valores de a* e b* são mais baixos quando comparados com o acabamento
amaciado. Quanto ao brilho, existem diferenças significativas quando comparamos os dois
tipos de acabamento, sendo que o acabamento amaciado apresenta valores muito baixos para
os três ângulos de medição. O mesmo não se verifica com a rugosidade, onde é possível
constatar que o acabamento polido possibilita uma diminuição da rugosidade dos granitos,
verificada nos valores de Ra e de Rt. Para facilitar a análise ir-se-ão referir os granitos
estudados e os respetivos acabamentos.
Amarelo Real Amaciado
A análise das tabelas 1 e 2, permite concluir que os provetes provenientes da empresa MGT
apresentam valores mais elevados para todos parâmetros colorimétricos (L*, a* e b*), ou seja,
pode concluir-se que os provetes apresentam uma tonalidade mais escura (valores de L* mais
baixos) e apresentam uma tonalidade mais amarelada e avermelhada, ou seja, valores de a* e
b* mais elevados, respetivamente. Conclui-se assim que os provetes provenientes da MGT
apresentam um grau de meteorização maior.
Quanto ao brilho, estes resultados permitem-nos inferir que os provetes da MGT apresentam
valores mais baixos relativamente às amostras da Realgranito. No entanto, pela análise dos
dados, verificamos que as amostras que foram fornecidas e classificadas pela Realgranito
como amaciadas poderão ter sido mais polidas, apresentando valores mais elevados de brilho.
Este facto poderá estar relacionado com as características intrínsecas da rocha, com
velocidade de polimento, com o número de cabeças de polimento, com o processo de
serragem dos granitos e até mesmo com o operador da polidora.
Analisando os valores de rugosidade é possível concluir que o acabamento amaciado confere à
superfície da rocha valores de rugosidade (Ra e Rt) mais elevados quando comparados com o
acabamento superficial polido.
Avaliando provete a provete é possível verificar que existem variações significativas. Como
exemplo podemos considerar o granito Amarelo Real amaciado da empresa MGT. Quando
comparamos a amostra 2 com a amostra 9, pode-se constatar que a 9 é mais escura (valores
de L* menores) mas com uma tonalidade amarelada e avermelhada mais evidente do que a
amostra 2. Pode assim dizer-se que a amostra 9 representa um granito com um grau de
meteorização mais elevado do que a amostra 2.
Quanto ao brilho, para o ângulo de 60 e 85 , a amostra 9 apresenta valores mais elevados e o
mesmo acontece com a rugosidade, tanto para o Ra como para o Rt.
Nas amostras de Amarelo Real amaciado da Realgranito, a amostra 2 apresenta valores mais
elevados do que a amostra 6, evidenciando um grau de meteorização mais elevado. Quando
comparamos as áreas de medição dentro da mesma amostra, verifica-se que a 6A e 6C
apresentam valores mais baixos e mais idênticos quando comparados com a área 6D. Pode
dizer-se que as áreas 6A e 6C são áreas menos polidas. Deve realçar-se o facto das amostras
fornecidas por ambas as empresas serem partes de uma chapa de granito. Muitas das vezes
essas chapas não apresentam o mesmo polimento ao longo de toda a sua superfície. Assim,
poder-se-á justificar a obtenção de valores com grandes diferenças, tanto de brilho como de
rugosidade, dentro da mesma amostra.
Amarelo Real Polido
A análise destes resultados deve ter sempre em conta o número de amostras analisadas.
Neste caso, obtivemos apenas uma amostra da MGT e 3 amostras da Realgranito. Desta forma,
a comparação dos valores médios levanta algumas dúvidas pelo baixo número de provetes
utilizados/avaliados.
Relativamente à cor, o AR polido da MGT apresenta valores mais elevados para todos os
parâmetros colorimétricos, em comparação com os outros granitos. O mesmo acontecia com
os provetes de AR amaciado analisados anteriormente.
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Quanto ao brilho, tanto para o ângulo de 20 e 60 , os provetes de AR da MGT apresentam
valores mais elevados. No entanto, para o ângulo de 85 , os provetes da Realgranito
apresentam valores ligeiramente mais elevados.
Relativamente à rugosidade, tanto para o Ra como para o Rt, os provetes provenientes da
Realgranito apresentam valores ligeiramente mais elevados, principalmente para o Rt. No
entanto, deve ter-se em conta que o número de perfis de rugosidade poderá não ter sido
suficiente, refletindo-se na grande discrepância de valores obtidos. Outro facto que pode
justificar estes resultados, prende-se com a análise da superfície das amostras de AR da
Realgranito. Uma observação mais detalhada permite afirmar que o granito está muito
meteorizado apresentando sulcos e fissuras entre os minerais. Estes aspetos influenciam de
forma significativa os valores obtidos, tanto para o brilho como para a rugosidade.
Analisando as áreas de medição de cada amostra, nos provetes da MGT não se registam
variações significativas. No entanto, nos provetes da Realgranito, a área 5B apresenta um
valor de Rt muito superior ao da área 5A. O mesmo acontece com as áreas de medição 7A e
7B. Na amostra 10, verifica-se uma diminuição brusca do valor de a* e b*, verificando-se
também o mesmo para a rugosidade total (Rt) mas com valores menos discrepantes.
Pedras Salgadas polido
Comparando os dados obtidos através das medições provenientes das duas empresas (MGT e
Realgranito) conclui-se que o PS da MGT apresenta valores colorimétricos e de rugosidade
mais elevados. O mesmo não acontece com o brilho, em que o PS da MGT apresenta valores
mais baixos do que os da Relagranito. Quanto à análise das áreas de medição das amostras da
MGT, verifica-se que as áreas 5A e 5B apresentam, para os ângulos de 60 e 85 , valores
ligeiramente mais elevados do que as áreas 5C e 5D. O mesmo já não se verifica nos valores
de rugosidade (Ra e Rt), sucedendo o oposto, ou seja, as áreas 5C e 5D apresentam valores
mais elevados que os das 5A e 5B. Na amostra 8 apenas há a assinalar que os valores de Ra e
Rt são mais elevados nas áreas 8A e 8B.
Quanto aos provetes da Realgranito, a área 8D apresenta valores de a* e b* mais elevados e
significativos (tonalidades mais avermelhadas/amareladas) do que as 8A, 8B e 8C. Quanto à
rugosidade, há apenas a assinalar o valor mais elevado de Rt da área 8D relativamente às
outras áreas de medição (8A, 8B e 8C).
Pedras Salgadas amaciado
Só obtivemos amostras de granito PS amaciado da empresa MGT. As quais apresentam valores
de L* mais elevados do que as amostras do granito PS polidas. No entanto, os outros
parâmetros colorimétricos apresentam valores ligeiramente inferiores. Como seria de esperar,
o acabamento amaciado deixa a superfície das amostras mais irregular, verificando-se valores
de Ra e Rt mais elevados. Consequentemente, o feixe de luz incidente sobre as amostras é
dispersado e os valores de brilho são muito inferiores quando comparados com amostras do
mesmo granito mas com acabamento polido.
Quanto às áreas de medição dentro da mesma amostra, não se verificam variações
significativas. Há apenas a assinalar que a área 6B é a que apresenta menor Rt, ou seja, é uma
zona da amostra que está mais polida, poderá ser texturalmente mais uniforme ou ter uma
maior predominância de feldspatos.

Conclusões
O controlo de qualidade efetuado em amostras de granito provenientes de duas empresas
(MGT e Realgranito) permitiu concluir que o acabamento dos granitos interfere
significativamente nas características avaliadas, concluindo-se que de uma forma geral o
acabamento polido confere aos granitos menores valores de L* mas valores de a* e b* mais
elevados. O acabamento polido em ambos os granitos confere às amostras valores mais
elevados de brilho para todos os ângulos de incidência quando comparadas com o acabamento
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amaciado. A rugosidade nas amostras com acabamento amaciado é muito maior do que nas
amostras polidas.
Verifica-se também que de amostra para amostra existe alguma heterogeneidade que se
manifesta nos valores das características de superfície dos granitos. Situação semelhante
ocorre quando se comparam as diferentes áreas de medição numa mesma amostra. Este
aspecto poderá estar relacionado também com a metodologia utilizada na determinação do
brilho e da rugosidade, a qual deverá ser deverá ser avaliada através de estudos de pormenor
para se averiguar qual o número mais correto, à semelhança do que foi feito por Sousa e
Gonçalves (2008) (5) para a determinação da cor.
O conhecimento mais aprofundado das propriedades e características das rochas ornamentais
é um passo muito importante para se poderem desenvolver novas metodologias e assim se
obterem dados importantes para as empresas transformadoras de rochas ornamentais,
possibilitando melhores acabamentos dos produtos pétreos e produtos de melhor qualidade.
Conclui-se também que o colorímetro, brilhómetro e rugosímetro mostram potencialidades
para o controlo da qualidade na transformação de pedra natural.
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ABSTRACT
Problems of housing rehabilitation are based on many coordinates, from the relationship with the environment, urban
and natural, and ending with the new psycho-social relationships, and have changed so much in the last 20 years in
Romania. In the present context it must change this attitude and act on the principles of sustainable development: it
must take into account the lifecycle of the product, using new materials, "green" technology, and regenerative
energies. To illustrate this approach, we will present some elements of the SIR project - “INTEGRATED SOLUTIONS
OF COLLECTIVE HOUSING REHABILITATION IN ROMANIA".
The objective of this research was to identify problems arising from the complex process of rehabilitation housing
projects and provide integrated solutions for improved comfort, reduced energy consumption and pollutant
emissions, as well as identify ways to implement a sustainable development strategy in the rehabilitation of housing.
The research has developed a partnership between three universities and two research institutes and has integrated
critically the views of civil society and local authorities.
We have chosen a representative case for problem areas and rehabilitation of housing units - a set of buildings in the
area of "Politehnica" in Bucharest. After the surveying of the area, we have identified and administered a
questionnaire to clarify the specific problems in terms of beneficiaries. It was then a proposal for rehabilitation
complex, with solutions for sustainable architecture, incorporating new materials, green technologies, modern and
efficient, renewable energy, from urban scale to construction detail. It was proposed to partially double facade,
complete with a volume of lateral attic and volumes. Solar panels for hot water and as photovoltaics, greenhouses,
green walls - it incorporated several elements into solutions that can optimize the use of space and enhance comfort,
while facilitating a better quality of community life.
Key words: sustainable architecture, new materials, green technologies

Presentation of the Pilot Architecture Project
1. Introduction
In this chapter, we will analyze the current situation with a view to the sustainability and
integrated rehabilitation presented in the prior stages. We will also analyze the solutions that
have been proposed from the same perspective. Besides a technical presentation of these
solutions, we will provide an assessment with a view to the final result which needs to meet
the demands of the beneficiaries such as they were established by means of the
questionnaires they filled up. The demands reverted to certain issues pertaining to some
important chapters such as:
traffic – that of pedestrians, of bicycles, as well as that of vehicles
functional endowments – existing functions in the neighborhood, in the blocks of flats,
in the dwelling unit, economical, concerning comfort
social issues – good relationships between dwellers
aesthetic issues – trying to build up a contemporary image that might individualize
‘the hive’
ecodesign and sustainability – providing solutions that should integrate the new
ecological principles with respect to constructions, the usage of regenerating
energies, finding solutions as to the administration of waste and the economization of
energetic resources.
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After having studied the suitable solutions and having generated the concept, the SIR project
proposes a pilot project with a view to the rehabilitation of a quartet of buildings set up
around an interior yard.
Summing up, we may state that the existing blocks of flats are D+P+4 and that they function
as residential area. The space taken up by the interior yard is covered up with vegetation to a
great extent, an advantage that the SIR project will make use of in order to enrich the
mezzo-scenery and the leisure functions.
The Northern and the Sothern buildings are of the same dimensions and planimetry. With
respect to the overall size, they measure 34.4 x 11.2 m. The height per floor is 2.54 m. Thus,
the overall height of the construction is 15.4, the datum line being set to 1 m away from the
refurbished field. The Western and the Eastern sections have the same height, corresponding
to the same number of floors. With respect to their horizontal dimensions, the Western
section measures 69 x 11.2 m, whereas the Eastern one extends to 79 x 11.2 m. The fourbuilding group is surrounded by a green area measuring approximately 3.5 m, by a 1.5 m wide
pavement and by a traffic road. After having studied the parking needs, with a view to the
current regulations and to the possibility of arranging the parking places in a site, we have
come to the conclusion that, from the point of view of both the phonic, air pollution and a
better organization of the space, these should be grouped into a subterranean parking lot
built on a neighboring area.
The neighborhood, wherein the area referred to in the project is to be found, is organized in
several ensembles of buildings each of them being grouped around an interior yard. Our
intention, which has already been given vent to in the previous studies, is that each of these
spaces should acquire a certain individuality of its own through different rearrangements in
the scenery and as a consequence of finding various functional solutions with respect to
leisure activities. Thus, the traffic roads will be turned into pedestrian streets, doubled by
cycling tracks. These pedestrian routes will create an agreeable circuit enclosing the spots
designed for leisure activities foreseen in the project.
We propose four types of solutions:



The rehabilitation of blocks of flats from the perspective agreed on in the previous
phases;
Furnishing certain spaces with functions complementary to the dwellings, taking into
account the study of the dwellers’ needs as they are apparent from the
questionnaires.

These spaces are:
o
o
o




greenhouses-like isolated balconies with a view to ensuring a protection
space;
dinner spaces, set up on the kitchens’ or on the living rooms’ walls, as the
case may be;
open balconies endowed with sun shades or vertical gardens according to
position;

Providing the existing buildings with attics with a view to extending the dwelling
space of a metropolis such as Bucharest is. In the newly built spaces, two types of
dwellings will be set up: simple and duplex. One’s access to them will be ensured by
means of a vertical traffic line, which will also attend to the third volume enclosed in
the project.
Setting up buildings with their own structure that should close up the fire walls of the
blocks of flats and serve community purposes, in response to the questionnaires
concerning community needs. These functions would be: offices for the community
administration, spaces serving various community events, spaces of type after-school,
fitness rooms;
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2. ELEMENTS CONCERNING THE EXISTING BUILDINGS
2.1 The Structure of the Construction
The existing constructions are S + P + 4 blocks of flats, whose structure relies on big concrete
panels. The horizontal structural elements are made up of reinforced concrete. The facades
are closed up with by means of prefabricated self-supporting (autoportant) sandwich-like
panels and have a regular configuration. Stairs made up of reinforced concrete insure the
vertical access.

2.2 Types of flats
Due to this type of structure, the partitions are rigid, with mobile, diaphragm-like walls made
of reinforced concrete. Some light partitions delimit the inner spaces from the inner traffic
areas.
Regarding the apartment types, we may speak of two configurations, both of which having
semidetached plans:
Type A: two-room flats, found only on the ground floor and having a built area of
66.65 sq.m. and containing: an entrance hall, a hallway, a living-room, a kitchen, a
closet, a pantry, a bedroom, a bathroom.
The useful surface extends to 50.3 sq.m.


Type B: three-room flats with a built area of 76.4 sq.m.: entrance hall, hallway,
living-room, kitchen, closet, pantry, bedroom no.1, bedroom no. 2, and bathroom – 3
sq.m.
The useful surface of this type of apartment measures 60 sq.m.


Type C: four-room apartment with a built area of 97.3 sq.m.: entrance hall, living
room, hallway, kitchen, bedroom 1, bedroom 2, bathroom, closet
The useful surface of this type of apartment measures 73.85 sq.m.


2.3 Proposal for Mansard-Roofing
The conclusions concerning the rehabilitation solution, which modifies and enriches the
initially adopted concept under discussion stress upon:



The necessity of extending the useful surface of the existing apartments;
The opportunity of increasing the number of apartments through mansard roofing.

One of the main points of the SIR project studies the possibility of mansard-roofing the
dwelling blocks P+4, generating two solutions which depend in the present case on the
dimensions of the construction which will be covered entirely. More specifically, the units
with a bigger built-up area will only have one-level mansards, whereas the buildings with a
smaller built-up area, i.e., the Northern and the Southern ones, will be endowed with twolevel mansard roofing.

2.3.1 Data Concerning the Structural Solution
The SIR project presents itself as a pilot project, applicable in various situations involving P+4
constructions; this is why we decided not to make use of the existing construction. We
propose a self-lifting structure, attached to the block of flats, resting on its own glass-like
foundation and connected with the existing construction by means of flexible systems at the
level of the floors which will take over all movement on a horizontal axis.
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The horizontal structure is made up of lamellate, glulam wood, a solution which we adopted
for aesthetic and ecological reasons. The girders will remain apparent within the dwelling
space. The intermediary, coffered floor of the two-level mansard will be anchored to the
main girder with the aid of anchoring rods, it will have a lamellate and sandwich-like
structure made of OSB and it will be plated with parquet planks.
The inner walls are made up of prefabricated panels with a hive-like structure made of
recycled wood and will be plated with boards made of timber agglomerates. They will also
delimit storing spaces of various dimensions.
Prefabricated veneering made of recycled wood will be employed for the interior. All
woodwork will be made of prefabricated PVC or metallic materials.

Figure 1 – Typical section

2.3.2 Solving the space-envelopment
The existing construction will be finished with decorative white or colorful plaster. The outer
woodwork will be replaced by a new high-quality one, with a PVC frame and thermoinsulating windows. The newly added elements will have apparent painted metallic
structures. The windows will consist of highly qualitative woodwork, with PVC frames and
thermo-insulating panes (UW = 0.8 W/m2K). The opaque closing panes will have ventilated
walls made of prefabricated material and will be thermo-insulated with rigid plates of
mineral wadding measuring 25-30 cm in thickness.
The roof will have two simple strata and will contain inset clerestories for a better
illumination. The slanting roofs, approx. 25°, will enable the set-up on the roof of all the
solar and thermo-solar panels.


photovoltaic panels (used for illuminating): the vertical (or tilted) surface on the
Southern façade (and, on the Eastern-Western limit): 80…100 sq.m./ section, for
mansards and 50…60 sq.m./ linking section for community/commercial services;
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thermo-solar panels (for running hot water): 2 panels x 2 sq.m. for each apartment=
12..14 panels for each mansard section, set up on the roof, with a Southward
orientation, at an angle of 40..45°; for the connecting sections (community,
commercial services) 4..6 solar panels are necessary, each of which measuring 2
sq.m.

2.3.3 Solving the Vertical Circulation
The vertical circulations, which will be separate from those of the existing blocks of flats out
of structural reasons, will be attached to these and placed in the community spaces.

2.3.4 Attic-Roofing of Type 1 - for the Northern and Southern sections
The built-up area of the existing Northern and Southern sections measures 387.5 sq.m. at
present, they are organized into two vertical openings, each current level corresponding to an
apartment of 2 and 3 bedrooms respectively, and covering a useful surface of 237.75 sq.m.
The solution with respect to mansard roofing that we propose has in view the usage of the
entire terrace, with a resulting built-up area of 437 sq.m. per level, and a total of 874 sq.m.
This type of tier-ranging will consist of two levels, having an explicative specific section at
image no.26.
In this way 7 duplex, doubly tracked apartments are compartmentalized resulting 700 sq.m.
useful surface.
When configuring the apartments, we took into account the totality of existing installation
panels and ventilation channels with a view to locating the kitchens and the sanitary
installations.

2.3.5 Attic -Roofing of Type 2 – with respect to the Western and Eastern sections, the
mansard roofing will be restricted to only one level, the entire space corresponding to the
terrace being used.


THE WESTERN SECTION – has a built-up surface of 775 sq.m. and a useful surface of
475.5 sq.m. per current level.

The attic will have a total built-up surface of 874 sq.m. and will contain 12 apartments; it
will only occupy one level and consist of 680 sq.m. of useful surface.
In terms of planimetric configuration, the entire surface of the mansard is divided into two
equal parts, each of them being endowed with a battery of vertical circulation placed inside
the community areas. Each of the two parts will be comprised of 6 apartments that will be
oriented eastwards and westwards respectively.


THE EASTERN SECTION extends over a built-up surface measuring 890 sq.m. on the
ground and is divided into three areas, each with its own vertical circulation facility.
The total useful surface corresponding to each level amounts to 575 sq.m.

The attic roofing will take up the entire space corresponding to the terrace of the Eastern
section. It will be comprised of three parts, two sections consisting of one-level apartments
with the staircase in between, and a green terrace to which the dwellers in this section may
have access to.
The resulting surfaces are:
 Built-up surface – 1200 sq.m., including the green terrace and the vertical circulation.
 Useful surface – amounts to 680 sq.m.
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2.4 Shared Areas
The existing shared areas are:




Ground floor: the entrance, the staircase, the washing area and the garbage chute
area – 46.8 sq.m.
1st, 2nd, 3rd, 4th floors: the vertical circulation – 16.3 sq.m.
Basement: technical space corresponding to the entire built-up area

However, the questionnaires to which our beneficiaries, i.e., the dwellers in the area,
responded proved that certain social and functional points are missing.

2.4.1 Proposal for the building-up of community spaces

Figure 2 – Community space images

This is why the SIR project proposes two new constructions which will close up two infillings
of the ensemble, P+4 constructions which will host some of these functions. This refers to
socializing areas or to areas designed for the local administration or for other types of offices,
for sport activities, after-school as well as for technical spaces. Besides these, the building
will also contain the vertical access both for these functions and for the proposed mansards.
The vertical accesses will be designed according to the regulations concerning disabled
persons.
The two buildings will have a metallic structure and external closings made up of the same
type of sandwich-like thermo-insulating panel.
The planimetry will borrow the hexagonal shape of the honey comb concept, the interior
being of type open space and having plaster compartments. The roof of the constructions will
be turned into a green terrace and will function as a community space.
the ground floor will be left free, ensuring a possible access to the inner yard. It will
only contain the access to the vertical circulation. The resulting built-up surface
measures 40 sq.m.
the 1st, 2nd, 3rd floors are open spaces with a flexible capacity for partitioning. The
3rd floor also hosts the room where the battery accumulators and the annexed
installations are stored, which takes up 23 sq.m. per mansard section and linking
section. The built up area measures 163.5 sq.m., whereas the useful area, excluding
the vertical circulation, measures 120sq.m. per floor.
the 4th floor has been conceived of as a shared cafeteria-like or game-room-like area
meant for socializing. The proposed surfaces are:
- Built-up area = 120.4 sq.m.
- Useful area=62.4 sq.m.
- Terrace = 65 sq.m.
- Cafeteria = 55 sq.m.
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The terrace corresponding to these two additional constructions designed as shared
area will be covered with vegetation entirely.
Besides these green areas which cover the buildings hosting the community space there will
be another green terrace on the Eastern section which will be set up in such a way as to
enable the access of all dwellers inhabiting the mansards. Besides this main function, it will
also contain the vertical access to two of the mansard-roofed areas as well as the space
where the pumps necessary for the installations adherent to the thermal and solar panels will
be placed. The heating pumps, used for warming/cooling are calculated at one exterior unit
per mansard apartment, thus resulting 7 units per mansard section, which will be set up in
open air. An external unit measures L x l x H = 1x0,5x0,8m. With respect to the community
and commercial spaces, we esteem a necessary amount of 3 units per linking item.

Figure 3 – Attic floor

2.5 Materials employed for the interior finishing
Since the apartments are the private property of their owners, the interior finishing is varied,
without an underlying concern for sustainability and ecodesign.
The roofs and the walls are covered with a layer of plaster and washable paints. For the
kitchens, bathrooms and the traffic areas tiled floors, or cast mosaic and PVC carpets are
proposed. The walls pertaining to the areas with a higher degree of humidity are covered
with tiles or with a coat of oil paints. The inner doors, the cases and the planking are made of
wood or wooden prefabricated materials. The entrance doors of the apartments are mostly
made of metal, but this is not a general rule.

2.6 Materials employed for the exterior finishing
2.6.1 The existing finishing
At present, the façades are covered with a layer of washable paint for the exterior which is in
an advanced state of decay. The external woodwork is made mostly of wood, part of it having
been replaced by some PVC or aluminum materials. The entrance doors are metallic, with a
simple window pane but without thermal break. The parapets of the balconies are made of
prefabricated blocks of concrete.
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING UBI2011 - 28-30 Nov 2011 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

2.6.2 The finishing we propose
The building itself will be finished by adding layers of decorative colorful or white plaster.
The external woodworks will be replaced by PVC one with thermopane windows. The opaque
closings will be made of thermo-system panels of type sandwich: panels which contain an
outer layer made of iron, a core of mineral wadding of 15 cm and an inner layer of plaster.
The mansards will be covered with the same type of thermo-insulating panel with an
enveloping made of iron. The majority of photovoltaic or thermo-insulating panels will be
fixed on the roofs of the mansards, taking advantage of the varied orientation in space and of
the existing extensive surfaces.

2.7 Equipments/installations
We intend to completely replace the old water plumbing and the sewerage system. We also
propose that the new forms of heating and hot water obtained as a result of employing
renewable resources be used.

3. Elements concerning the dwelling unit
3.1 The structure of the apartment
As already described above, the apartments have a rigid structure. They have noncommunicating rooms but lack in storing space, eating areas and sanitation facilities which
are not enough in what the 2 and 3 room apartments are concerned.

3.2 Adjusting to the dwelling needs
The surfaces of the rooms generally meet the new dwelling regulations. Few, small
adjustments that might enable an alignment to the new functions which might arise in the
modern dwelling, such as a more spacious eating area, an office or an area where one might
practice one’s hobbies, would be appropriate. Due to the advent of new functions within the
private space of the dwelling, such partitions may only be adapted if one accepts a change in
the function of certain rooms. In this respect, one of the bedrooms in the 2 or 3 room
apartments, for instance, may be transformed into a studio or into a space where one could
practice one’s hobby. In the present case, such a solution is highly recommendable also due
to insufficient sanitation facilities.
With respect to storing, extra space may be supplemented only through adequate furniture.
An example in this sense might be the apartment whose plan has been presented in the
image. One may notice:
-

the pantry is turned into eating area
the closet may be turned into a pantry
the small bedroom is turned into an office
storing is solved by using up the space in the hallway and the bedroom.

3.3 The adaptability to various scenarios concerning usage is extremely
reduced given the rigid partitioning; however, it will be solved by changing the function of
the rooms, by practically reducing the number of dwellers per square meter. In the adjoining
example, one of the rooms is transformed into a space for study and hobbies, while the closet
becomes a secondary sanitation facility, a necessary item for a 2 room-apartment.
We propose setting up an area in the vicinity of the front wall of the kitchen, which will
function as dining area. These spaces will have an independent metallic structure and will be
isolated by prefabricated thermo-insulating sandwich-like panels and by PVC woodworks
containing thermopane windows.
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3.4 The relationship with the neighboring areas and with the outer world is
generally favorable given the fact that the same dwelling functions are at stake, that there
exists a rich stretch of vegetation and that the distances between the blocks of flats are
appropriate for the dwelling function.

3.5 The positioning of the construction in relation to the cardinal points
In the original project, the inner partitioning did not take into account the positioning of the
construction. Not being able to adapt the positioning of the inner functions to the north-south
orientation, we will solve the facades, in a different manner and with a view to this
objective.
Thus, the sides facing north will contain window panes. The sides facing south will be
endowed with sunshades and photovoltaic panels. On the eastern sides two stretches of
vertical gardens will be set up. On the eastern and western sides there will be closed
balconies, endowed with ventilation systems for the thermal control or with greenhouse-like
spaces.

3.6 Elements of comfort
The elements we have enumerated in the preceding section will contribute to the
higrothermic comfort of the apartments. The greenhouse-like areas will serve a double
purpose by providing areas for one’s practicing one’s hobbies and larger quantities of oxygen.
The transformation of the closet into a sanitation facility will also contribute to the increase
in the level of comfort in the case of the 2 or 3 room apartments.
The setting up of a space serving the purpose of eating area will have the role of facilitating
the process of socialization between the members of the family.

3.7 The materials employed for the inner finishing will be improved in the sense
that more ecological materials will be used, having a lower degree of polluting emissions.
Unfortunately, they will function only as mere recommendations in what the private space is
concerned as they may only be employed in the shared areas such as the staircase.

3.8 The furnishing
With respect to this section, only suggestions may be offered due to the fact that the
apartments are owned by private individuals, which mean that our intrusion in the private
space will be minimal.
The dwellings are difficult to personalize and almost lacking flexibility completely. Some of
the problems that the inhabitants of a block of flats erected before 1989 face have to do with
the rigidity of the space which renders impossible the adjustment of the dwelling place to the
changes that occur in the family, the dimensions of the rooms, and the lack of storing areas.
Ever since the 20s, studies have been unfolded by famous architects such as Le Corbusier or
Mies van der Rohe with a view to render more efficient the space provided by the cheap
dwelling. Thus, a rule with respect to the average space per person was reached, which
changed the dimensions for the whole dwelling. For instance, a one-room apartment should
have a useful surface of 25 sq.m., an apartment meant to host three people was to measure
61 sq.m., and a three-room apartment had to measure 73 sq.m. a.s.o. The space per dwellers
had to be approx. 20 sq.m.. These norms were obeyed in the case of those collective
buildings erected prior to the 90s which thus met the European regulations: man reduced to
the module, without a personality of its own. Individualization was a luxury, whereas
typicality set up the norm. Circulation was kept to a minimum, the bathrooms were not
endowed with natural light and ventilation, occupying the center of the apartment for
functionalistic reasons. The dining room had been done away with, the family taking their
meals in the kitchen. Storing places are a luxury, three quarters of the Romanians closing up
their balconies so as to gain storing space.
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One of the first and essential changes that took place in the meantime has to do with the
increase of dwelling space per family member. Departing from the minimal 20 sq.m. per
person, the average modern dwelling ends up by almost doubling this quantum, the norms
attained in this respect depending on the class the dwelling pertains to. Another remarkable
change has to do with the actual role that our shelter comes to play with respect to our
intimacy, protection, social life and practically with respect to the conceptions of the modern
dweller about these themes.
One first solution would consist in adopting as much as possible the dimensions per person of
the contemporary dwelling space. Nevertheless, taking into account the fact that our blocks
of flats cannot be easily rendered more flexible, as the majority of them were built on
structures containing supporting walls, the possibility of re-partitioning is minimal. Thus, the
remaining solution would be that of changing the functions of certain rooms and of increasing
the space allotted per dweller. In this way, a 2 room apartment will replace the one-room
apartment hosting at most 2 persons, whereas the 2 bedroom apartment will be devoted to 2
persons only, the areas which no longer serve as bedrooms being given contemporary
functions: office, dining room etc. If this option is not possible we need to consider rendering
the space flexible by changing the function of the area in question with the aid of
multifunctional furniture.

4. Conclusions
All these changes come about as a result of various changes in one’s daily life and in the new
demands one faces. The beehive dwelling – one drawer being identical to the other drawers
to which the worker came back so as to only have a rest – has gone back to the complex
habitat representing the complex contemporary man: a place where one combines one’s
intimacy with social relatedness, where one mingles work with rest and relaxation with
hobbies. Consequently, the problem put forth by the rehabilitation of the blocks of flats
consists precisely in adapting these cores characterized by minimal flexibility and
individualization to the current life conditions.
As shown, solutions may be found, the new technologies from the furniture industry coming to
assist us. What one really needs is to inter-connect the domains of knowledge and to have the
desire to change things. One’s habitat is a complex mixture between need and aspiration,
between the physical necessity of being protected and the deeply-rooted need for a space
which should be both identifiable and individual. The issues related to the rehabilitation of
dwellings address several coordinates, starting from the relationship with the environment
which may be either urban or natural and ending up with the new psycho-social relationships
which have changed so dramatically in Romania during the last 20 years.
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Resumen
Se presentan algunos resultados de los residuos esquistosos y grauváquicos de las minas de Panasquiera-Portugal,
aplicados como formadores de nuevas pastas cerámicas. Los análisis de estos áridos mediante DRX y FRX, diversos
análisis de las nuevas pastas con SEM/EDX junto con un ejemplo de aplicación técnico-artística, muestran la óptima
viabilidad de estos materiales desechables en el ámbito cerámico. La principal conclusión obtenida consiste en el
inmediato aprovechamiento y reutilización de los residuos de las minas de wolframio y las amplias posibilidades de
creación de nuevos composites cerámicos, productos completamente manufacturados que se deriven de los mismos y
su eventual comercialización. Los costes de producción y las posibilidades para alta temperatura de estos compuestos
están actualmente en fase de desarrollo, hecho que abre nuevas vías investigadoras.
Key Words: Residuos de minas; esquistos-grauvacas; pastas cerámicas; nuevos composites

Utilización de resíduos esquistosos-grauváquicos de las minas de
Panasqueira (Portugal) en la formación de pastas cerámicas.
Introducción, antecedentes y objetivos
Actualmente resulta de total necesidad el aprovechamiento y la reutilización de materiales
de desecho y residuos procedentes actividades industriales, con el objetivo de potenciar una
economía sostenible capaz de dar respuesta a la legislación vigente en materia
medioambiental. En este caso se trata de dar salida a enormes masas de material pétreo de
desecho procedente de las minas de wolframio de Panasqueira, próximas a Covilha (Portugal)
que actualmente se acumulan en montañas de escombros sin darle ningún uso determinado,
con el consiguiente daño e impacto paisajístico que comporta (1). Además del empleo de
estos materiales en acabados constructivos y recubrimientos técnico-estéticos en
ornamentación y otras aplicaciones como árido de fundición (2), en este trabajo se aporta un
uso alternativo de este material de desecho aprovechándolo en el diseño de nuevas pastas
cerámicas y otros usos técnicos, tal como la inclusión de las rocas en bases arcillosas como
recurso estético-plástico. El presente trabajo supone un primer paso en el análisis y el empleo
de este árido en aplicaciones cerámicas.

Materiales y métodos
Las materias fundamentales empleadas en la fabricación de las nuevas pastas cerámicas son
los residuos formados por los restos de rocas desechadas en el proceso de extracción del
mineral de wolframio de las minas de Panasqueira, próximas a Covilha (Portugal), gracias al
convenio de colaboración entre la Universidad de Granada, a través del Grupo de
investigación HUM 629 y la Universidade da Beira Interior, mediante el Departamento de
Engenharia Electromecânica y Centro de Materiais e Tecnologias Constructivas (C-MADE). En
el proceso extractivo del wolframio se desecha gran cantidad de roca esquistosa estéril,
constituida fundamentalmente por cuarzo, pizarras y grauvacas del Precámbrico Terminal (en
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la figura 1 pueden observarse distintas granulometrías de la roca), conteniendo también
restos de metales pesados (Cu, Zn, Mn, As y S) en los residuos finos presentados en forma de
lamas (3). Este trabajo se basa en la caracterización del agregado fino de reciclado, obtenido
de la trituración de dichas rocas esquistosas-grauvacas y su evaluación como material
cerámico. Para estas nuevas pastas, se han empleado como aglomerantes dos pastas
comerciales: pasta roja común de baja temperatura y pasta refractaria blanca.
Para determinar la viabilidad del árido como componente de pastas cerámicas, se realizaron
diferentes pruebas y ensayos. Tras la molienda del material pétreo con molino de discos
vibratorio, se procedió al análisis químico elemental de tres muestras del árido en polvo,
mediante fluorescencia de rayos X (FRX) y anàlisis composicional mediante difracción de rayos
X (DRX).
Se compactaron 5 probetas de ensayo, aglomerando el árido en una de ellas exclusivamente
con agua, y las cuatro restantes con dos tipos de pastas cerámicas (una rica en arcilla
refractaria blanca y otra de baja temperatura con gran cantidad de óxido de hierro), en dos
proporciones, al 15 % y al 25%. Las diferentes probetas de ensayo (figura 1) se sometieron a
estrés térmico inducido, consistente en un ciclo de horneado de 24 horas, con incremento de
temperatura de 125ºC/h hasta alcanzar una máxima de 1000 ºC, manteniendose durante tres
minutos y posterior enfriamiento en caída libre.

Figura 1. Probetas de ensayo tras horneado 1000ºC: PAN (100% árido), PAN PRB 25% (75% árido PAN y 25% pasta
refractaria blanca), PAN BR 25% (75% árido PAN y 25% arcilla roja común), PAN PRB 15% (85% árido PAN y 15% pasta
refractaria blanca), PAN BR 15% (85% árido PAN y 15% arcilla roja común).

Mediante medición de las probetas (antes y después de la cocción) se determinó su expansión
y contracción porcentual.
Por otra parte, se procedió al análisis mediante microscopía electrónica de barrido (SEM-MEB)
de las probetas cerámicas horneadas a 1000ºC (PAN PRB 25%, PAN BR 25%, PAN PRB15% y PAN
BR 15%) con el fin de analizar la compactación-sinterización de las mismas y la posible
existencia o no de fusiones parciales. Se usó un microscopio de barrido del CIC (Centro de
Instrumentación Científica) de la Universidad de Granada modelo Hitachi S-510, con una
tensión de aceleración de 25 kv, rangos de aumentos de 20x a 150.000x a 5 mm de distancia
de trabajo, detector de EDX Röntec M Series, Edwin, Si (Li), y Sistema de microanálisis Edwin
de Röntec.
Finalmente se ha procedido de forma libre, incluyendo fragmentos de diverso tamaño (de 0,3
a 3 cm aprox.) de las rocas de la mina sin moler, en modelos escultóricos cerámicos
realizados con pastas comerciales, con el fin de explorar nuevas posibilidades del material
cerámico y su combinación con este material pétreo, poniendo de manifiesto cómo la
interrelación entre los materiales y los lenguajes enriquecen la expresión plástica.

Resultados, discusión y aplicaciones artísticas
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Los análisis de fluorescencia de rayos X (FRX) (tabla 1), indican un óptimo comportamiento
refractario del árido esquistoso molido, debido a sus altos contenidos en óxido de silicio
(SiO2. 72% aproximadamente) y alúmina (Al2O3, 13% aproximadamente), ambos materiales
presentan gran resistencia térmica a fusión (1700ºC y 2000ºC), pese a contener proporciones
considerables de elementos fusibles como el óxido férrico (Fe2O3, 5,6%) y el óxido de
magnesio (MgO, 1,5%) que pueden actuar como inductores de fusión en el resto de
componentes. Son destacables pequeñas cantidades de fundentes tipo óxido de calcio,
manganeso, potasio y sodio y determinadas partes por millón de circonio.
Tabla 1. Análisis químico de muestras de árido mediante fluorescencia de rayos X (FRX), con indicación de valores
medios y desviación estándar.

M1
M2
M3
∑
Desv/std.

SiO2
(%)
72,23
72,24
71,68
72,05
0,32

Al2O3
(%)
13,08
13,07
13,08
13,08
0,01

Fe2O3
(%)
5,64
5,61
5,67
5,64
0,03

MnO
(%)
0,04
0,04
0,04
0,04
0,00

MgO
(%)
1,53
1,52
1,56
1,54
0,02

CaO
(%)
0,37
0,32
0,83
0,46
0,28

Na2O
(%)
0,40
0,38
0,37
0,38
0,02

K2O
(%)
3,00
3,01
3,02
3,01
0,01

TiO2
(%)
0,62
0,62
0,62
0,62
0,00

P2O5
(%)
0,30
0,27
0,30
0,29
0,02

Zr
(ppm)
155,40
155,70
155,90
155,67
0,25

LOI
(%)
2,25
2,15
2,15
2,18
0,06

SUMA
(%)
99,46
99,23
99,32
99,34
0,12

Por su parte, los análisis por difracción de rayos X (tabla 2) revelan la elevada presencia de
cuarzo (44% aprox.) y de moscovita (34,5% aprox.), potenciando la refractariedad del árido, si
bien contiene, aunque en menor medida, minerales como el clinocloro, la albita, la
paragonita y la portlandita, los cuales contienen elementos fundentes como el hierro, el
sodio, o el manganeso entre otros. Estos resultados completan y refuerzan los datos obtenidos
mediante fluorescencia de rayos X en cuanto a la determinación aproximada del índice de
refractariedad según los componentes del árido.
Tabla 2. Análisis de muestras de árido por difracción de rayos X (DRX), con indicación de valores medios y desviación
estándar.

M1
M2
∑
Desv/std.

Cuarzo

Moscovita

Clinocloro

Albita

Paragonita

Portlandita

(%)
43,0
45,0
44
1,41

(%)
33,9
35,1
34,5
0,85

(%)
8,6
7,8
8,2
0,57

(%)
6,2
6,3
6,25
0,07

(%)
6,0
4,8
5,4
0,85

(%)
1,3

Global
amorfos
(%)
1,0
0,9
0,95
0,07

En lo referente a la contracción porcentual de las diferentes mezclas, hay que destacar una
particularidad ya que, debido a que en la composición del árido hay arcillas expansivas, las
pastas mezcladas con este árido no sólo no contraen sino que en todos los casos (excepto en
la pasta PAN PRB 25%, que permanece igual) mínimamente expanden. Esto abre un camino
muy interesante desde el punto de vista cerámico, por ejemplo en la combinación o la
inclusión superficial de elementos (metales, piezas de vidrio, etc.) sin correr el riesgo que la
contracción durante la cocción afecte a la estructura de la pieza generando grietas. En la
tabla 3 se observa la composición de las distintas mezclas de pastas así como la expansión
porcentual de cada una de ellas.
Tabla 3. Composición y expansión lineal porcentual de las diferentes pastas: PAN (100% árido), PAN PRB 25% (75%
árido PAN y 25% pasta refractaria blanca), PAN BR 25% (75% árido PAN y 25% arcilla roja común), PAN PRB 15% (85%
árido PAN y 15% pasta refractaria blanca), PAN BR 15% (85% árido PAN y 15% arcilla roja común).
COMPOSICIÓN Y EXPANSIÓN PORCENTUAL DE LAS DIFERENTES PASTAS (%)
PAN
PAN PRB 25%
PAN BR 25%
PAN PRB 15%
Árido PAN
100
75
75
85
Composición
Pasta refractaria
25
15
(%)
blanca
Pasta roja común
25
Expansión lineal (%)
2-3
0
1-1,6
1

PAN BR 15%
85
15
1,6

Por otra parte, los análisis mediante microscopía electrónica de las distintas probetas
cerámicas proporcionan datos interesantes en cuanto a las transformaciones de los
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componentes y al modo de relacionarse entre ellos tras la prueba de estrés térmico. En
general presentan compactaciones aceptables, con una granulometría y porosidad
heterogénea, resultando las probetas que presentan mayor porcentage de arcillas en su
composición a modo de aglomerantes las de mejor compactación. Las probetas aglomeradas
con pastas refractarias de alta temperatura (ejemplo en figura 2 y 3) presentan arcillas
parcialmente fundidas pero en menor medida que las aglomeradas con pasta roja de baja
temperatura (ejemplo en figura 4 y 5), ya que la temperatura óptima de cocción de las
arcillas refractarias empleadas es de 1260ºC, y éstas sólo se han sometido a 1000ºC. Así
también las arcillas de baja temperatura (como la pasta roja común) contienen en su
composición mayor porcentaje de fundentes, frente a la baja presencia de los mismos en las
pastas refractarias, lo que sugiere que en las muestras en las que se ha empleado pasta roja
común la morfología sea aparentemente muy fundida, con un desarrollo razonable de la fase
vítrea, similar al de pastas porosas de baja temperatura.

Figura 2. Imagen de SEM a 4000x de la muestra PAN PRB 15%, donde aparecen fusiones parciales de las arcillas,
aunque en menor medida que las pastas aglomeradas con pasta roja de baja temperatura.
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Figura 3. Gráfico del análisis del espectro 1 de la figura 2 correspondiente a una composición típicamente arcillosa.

Figura 4. Imagen de SEM a 600x de la muestra PAN BR 15% donde se evidencian el comienzo de la vitrificación de
placas de arcilla.
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Figura 5. Gráfico del análisis del espectro 1 de la figura 4 correspondiente al material arcilloso con un descenso del Al
con respecto al Si, pudiendo ser propio de la composición del árido de Panasqueira, en cuya composición elemental
es bastante más elevado el silicio con respecto al aluminio.

Aprovechando la capacidad expansiva de estas rocas se han llevado a cabo una serie de
prototipos cerámicos mediante inclusión de estos trozos de roca en volúmenes realizados con
mezcla de pastas refractarias. Estas rocas ya modifican sus características en cocciones a baja
temperatura (980-1000ºC), cambiando su aspecto tanto en lo referente a color, que pasa de
colores grisáceos y marrones más o menos oscuros a rojizos intensos, como en volumen, el
cual aumenta (figura 6). Su sonido, así mismo, se torna metálico, similar al de una cerámica.
Sin embargo, cuando se somete esta roca a alta temperatura además de expandir produce
fusiones parciales de sus elementos, modificando nuevamente su color hacia tonalidades más
oscuras y aspecto magmático.

Figura 6. Roca esquistosa de residuos de las minas de Panasqueira en estado natural (A), en estado envejecido de
forma natural (B), tras cocción a 800ºC (C) y a 1000ºC (D). (4).

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING UBI2011 - 28-30 Nov 2011 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

Con el fin de experimentar con este árido en alta temperatura realizamos una serie de piezas
para ver el comportamiento del árido a 1260ºC, advirtiendo hasta qué punto puede modificar
la forma inicial de la pieza según se utilice como incrustación superficial sobre un cuerpo
cerámico o bien se incluya el árido en la composición en masa de la pasta. En la figura 7
observamos tres piezas cerámicas realizadas mediante técnica de apretón en un sencillo
molde, las tres sometidas a cocción a 1260ºC. La primera está constituida por una mezcla de
pastas refractarias a la que se le ha aplicado óxidos colorantes y un engobe de pasta calcárea
que al cocerse en alta temperatura actúa a modo de esmalte. La segunda está formada por
las misma mezcla de pastas pero se ha utilizado el árido en incrustaciones más o menos
superficiales, utilizando tamaños de grano que oscilan entre 0,2 y 1 cm aprox. Posee a su vez
un engobe-esmalte de pasta calcárea con óxido de cobalto. Se observa cómo se modifica el
aspecto superficial, aportando una textura granular importante, pero sigue manteniendo el
aspecto estructural básico de la pieza anterior. La tercera está formada por la misma mezcla
de pastas de alta temperatura pero incluyendo en la mezcla, como un componente más, a
modo de desgrasante, gran cantidad del árido esquistoso grauváquico con diversas
granulometrías (entre 0,2 y 3 cm aproximadamente). También se ha empleado, aunque en
menor medida el engobe-esmalte a base de pasta blanca calcárea. Como se observa, la
utilización en masa de este árido deforma totalmente el volumen inicial de la pieza. Tanto en
la segunda como en la tercera pieza, las fusiones parciales de las arcillas y el árido provocan
que la compactación sea bastante buena, pese a su aspecto cuarteado.

Figura 7. Vista frontal y lateral de tres piezas realizadas por apretón cocidas a 1260ºC, de izda. a dcha.: mezcla de
pastas refractarias sin árido esquistoso grauváquico, misma mezcla de pastas con el árido utilizado en incrustaciones
superficiales, y misma mezcla de pastas con el árido utilizado en la composición en masa de la pasta, a modo de
desgrasante.
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Esto evidencia las enormes posibilidades en el mundo de la cerámica técnico-artística que
puede aportar este material, ya que en función del modo de empleo del mismo ofrece
diferentes recursos plásticos. Como se observa en los detalles de las figuras 4 y 5, el árido,
sometido a alta temperatura (en este caso 1260ºC) se funde, modificando la forma inicial del
grano hacia un aspecto más magmático al tiempo que vira su color rojizo intenso que obtiene
en cocciones a 1000ºC hacia tonos más oscuros.

Figura 8. Detalle de fusión parcial del árido usado en incrustaciones superficiales en un cuerpo cerámico.

Figura 9. Detalle de fusión parcial del árido usado en la composición en masa en un cuerpo cerámico, modificando y
deformando el aspecto inicial de la pieza.

Conclusiones
El optimo aprovechamiento y alta reutilización de los residuos de las minas de panasqueira,
así como su gran comportamiento en las nuevas pastas cerámicas brindan posibilidades de
creación de productos cerámicos completamente manufacturados, así como su
comercialización.
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Abstract
In this paper we show how to modify Lehmer's Pseudo-Random Generator into a really random generator. Some
authors propose that after each period the seed must be altered randomly by the random generator. But it seems
nobody got the simple idea of also change the other parameters that will guarantee a completely different sequence,
i.e. the number after each number will be different. After each period m of the pseudo-random sequence, the
algorithm changes its own parameters to guarantee a new different pseudo-random sequence in the next period. This
algorithm can be considered an AI program since it modifies itself to optimize the randomness of the generated
numbers. Finally we present some simulation results with alternative approaches to change the parameters after
each period and compare them based on a measure of randomness based on the distribution of transition between
two numbers that resulted extremely uniform, especially when m is prime. This means that we have a very low
probability of having to consecutive equal sequences, and this probability decreases drastically when m is prime. We
compare the distributions of the digrams for m prime and m not prime and we show there is a very big advantage of
using a prime m, even if this implies a smaller sequence. Finally we study an alternative solution with two counters
that interacts with two feedback linear registers. To our knowledge this approach is original and gave the best results
in terms of randomness measures and pseudo-random sequence length.
Key Words: Lehmer’s Pseudo-Random Generator, LCG Generator with Varying Parameters, Pseudo-Random
Generator with Two Shift-Registers and Two Counters.

1. Introduction
By far the most popular random number generators in use day are special cases of the
following scheme, introduced by D. H. Lehmer in 1949 and published in 1951 [1]. Surprisingly
in the literature there are very few proposals of improvement of the linear congruent
generator (LCG) introduced by Lehmer [2-3]. Still today almost all implementations of
pseudo-random generators are LCG generators with different parameters.
In Lehmr’s LCG we choose four magic integersm, the modulus, m > 0.
a, the multiplier, 0

a < m.

c, the increment, 0

c < m.

X0, the starting value, 0

X0 < m.

(1)

The desired sequence of random numbers Xn is then obtained by setting
Xn+1 = (aXn + c) mod m, n

0

(2)

This is called a linear congruential sequence. Taking the remainder mod m is somewhat like
determining where a ball will land in a spinning roulette wheel. For example, the sequence
obtained when m=10 and X0=a=c=7 is
7, 6,9, 0,7,6,9,0,….
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As this example shows, the sequence is not always “random” for all choices of the parameters
m, a, c, X0.

2. First New Proposal of a Pseudo-Random Generator
In table 1 we show the pseudo-random sequence where the parameter m is fixed in 181, a
prime number that guarantees a length of 181 for all values of the remaining parameter a, c,
and X0, and where after each sequence of 181 values of m, a, c, X0 are randomly changed to
guarantee that next sequence is different from the previous. In a near future we will subject
the pseudo-random generated sequences to randomness tests and we will make a
mathematical analysis to find the conditions that will guarantee a maximum length and a
maximum randomness level of the pseudo-random generated sequence.
Table 1. Three successive sequences for m=181, a prime number. The numbers vary betwee 0
and 180. You may verify that the number after 86 is different in all three sequences as for
118, 137 and 180 and for almost all numbers the next number is different.
86, 25, 145, 84, 23, 143, 82, 21, 141, 80, 19, 139, 78, 17, 137, 76, 15, 135, 74, 13, 133, 72,
11, 131, 70, 9, 129, 68, 7, 127, 66, 5, 125, 64, 3, 123, 62, 1, 121, 60, 180, 119, 58, 178, 117,
56, 176, 115, 54, 174, 113, 52, 172, 111, 50, 170, 109, 48, 168, 107, 46, 166, 105, 44, 164,
103, 42, 162, 101, 40, 160, 99, 38, 158, 97, 36, 156, 95, 34, 154, 93, 32, 152, 91, 30, 150, 89,
28, 148, 87, 26, 146, 85, 24, 144, 83, 22, 142, 81, 20, 140, 79, 18, 138, 77, 16, 136, 75, 14,
134, 73, 12, 132, 71, 10, 130, 69, 8, 128, 67, 6, 126, 65, 4, 124, 63, 2, 122, 61, 0, 120, 59,
179, 118, 57, 177, 116, 55, 175, 114, 53, 173, 112, 51, 171, 110, 49, 169, 108, 47, 167, 106,
45, 165, 104, 43, 163, 102, 41, 161, 100, 39, 159, 98, 37, 157, 96, 35, 155, 94, 33, 153, 92,
31, 151, 90, 29, 149, 88, 27, 147,
57, 46, 35, 24, 13, 2, 172, 161, 150, 139, 128, 117, 106, 95, 84, 73, 62, 51, 40, 29, 18, 7, 177,
166, 155, 144, 133, 122, 111, 100, 89, 78, 67, 56, 45, 34, 23, 12, 1, 171, 160, 149, 138, 127,
116, 105, 94, 83, 72, 61, 50, 39, 28, 17, 6, 176, 165, 154, 143, 132, 121, 110, 99, 88, 77, 66,
55, 44, 33, 22, 11, 0, 170, 159, 148, 137, 126, 115, 104, 93, 82, 71, 60, 49, 38, 27, 16, 5,
175, 164, 153, 142, 131, 120, 109, 98, 87, 76, 65, 54, 43, 32, 21, 10, 180, 169, 158, 147, 136,
125, 114, 103, 92, 81, 70, 59, 48, 37, 26, 15, 4, 174, 163, 152, 141, 130, 119, 108, 97, 86, 75,
64, 53, 42, 31, 20, 9, 179, 168, 157, 146, 135, 124, 113, 102, 91, 80, 69, 58, 47, 36, 25, 14, 3,
173, 162, 151, 140, 129, 118, 107, 96, 85, 74, 63, 52, 41, 30, 19, 8, 178, 167, 156, 145, 134,
123, 112, 101, 90, 79, 68,
154, 140, 126, 112, 98, 84, 70, 56, 42, 28, 14, 0, 167, 153, 139, 125, 111, 97, 83, 69, 55, 41,
27, 13, 180, 166, 152, 138, 124, 110, 96, 82, 68, 54, 40, 26, 12, 179, 165, 151, 137, 123,
109, 95, 81, 67, 53, 39, 25, 11, 178, 164, 150, 136, 122, 108, 94, 80, 66, 52, 38, 24, 10, 177,
163, 149, 135, 121, 107, 93, 79, 65, 51, 37, 23, 9, 176, 162, 148, 134, 120, 106, 92, 78, 64,
50, 36, 22, 8, 175, 161, 147, 133, 119, 105, 91, 77, 63, 49, 35, 21, 7, 174, 160, 146, 132,
118, 104, 90, 76, 62, 48, 34, 20, 6, 173, 159, 145, 131, 117, 103, 89, 75, 61, 47, 33, 19, 5,
172, 158, 144, 130, 116, 102, 88, 74, 60, 46, 32, 18, 4, 171, 157, 143, 129, 115, 101, 87, 73,
59, 45, 31, 17, 3, 170, 156, 142, 128, 114, 100, 86, 72, 58, 44, 30, 16, 2, 169, 155, 141, 127,
113, 99, 85, 71, 57, 43, 29, 15, 1, 168,

3. Second New Proposal with Two Counters and Two Shift Registers
In figure 1 we show the general idea of our new proposal with two shift registers and two
counters. Each shift register receives a feedback based on the XOR of selected bits of the
other shift register and selected bits of the other counter. As in the case of the LCG, for
which there is a result that guarantees a length of 2 n-1 of the pseudo random sequence for a
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feedback specified by a special type of polynomial, for our new generator the selection of
bits that participate in the feedback of each shift register is also critical. In the near future
we will make a mathematical analysis of this problem and we will find a general result that
specifies the bits that participate in the feedback of each shift register. In table 2 we show an
example for 3 bits shift registers and a feedback that we found by trial and error that gave
the maximum length of the pseudo-random generated sequence. We also found that the
modulus of each counter is critical for the length of the pseudo-random sequence. The
pseudo-random sequence has length 97 and the maximum length of a pseudo-random
generator based on a LCG with a 6 bits shift register would be 2 6-1=63. In figure 2 we show an
hardware implementation of the scheme of table 2 that generated exactly the same
pseudo-random sequence.

Figure 1 – General scheme of our proposal with two shift registers and two counters.
Table 2- Example with 3 bit shift registers and 3 bit counters that generates a pseudo-random sequence with
length 97.
>> random_generator_2srs([0 0 1],
1.0 0 1,x=4, 1
2.1 0 0,x=1, 0
3.1 1 0,x=3, 1
4.1 1 1,x=7, 1
5.1 1 1,x=7, 1
6.0 1 1,x=6, 0
7.1 0 1,x=5, 0
8.0 1 0,x=2, 1
9.1 0 1,x=5, 0
10.1 1 0,x=3, 1
11.1 1 1,x=7, 0
12.0 1 1,x=6, 1
13.0 0 1,x=4, 0
14.1 0 0,x=1, 1
15.0 1 0,x=2, 1
16.0 0 1,x=4, 1
17.1 0 0,x=1, 1
18. 0 1 0,x=2, 0
19. 1 0 1,x=5, 0
20. 0 1 0,x=2, 0
21. 0 0 1,x=4, 0
22. 1 0 0,x=1, 1
23. 0 1 0,x=2, 1
24. 1 0 1,x=5, 0
25. 1 1 0,x=3, 0
26. 0 1 1,x=6, 1
27. 1 0 1,x=5, 0
28. 1 1 0,x=3, 0
29. 0 1 1,x=6, 0
30. 0 0 1,x=4, 1

[1 1 0],[1 3], [1 3], [0 0 1],
1 0,r=3, counter 1: 0
1 1,r=6, counter 1: 1
0 1,r=5, counter 1: 0
1 0,r=3, counter 1: 1
1 1,r=7, counter 1: 0
1 1,r=6, counter 1: 0
0 1,r=4, counter 1: 1
0 0,r=1, counter 1: 0
1 0,r=2, counter 1: 0
0 1,r=5, counter 1: 1
1 0,r=2, counter 1: 0
0 1,r=5, counter 1: 1
1 0,r=2, counter 1: 0
0 1,r=5, counter 1: 0
1 0,r=3, counter 1: 1
1 1,r=7, counter 1: 0
1 1,r=7, counter 1: 1
1 1,r=6, counter 1: 0
0 1,r=4, counter 1: 0
0 0,r=0, counter 1: 1
0 0,r=0, counter 1: 0
0 0,r=1, counter 1: 1
1 0,r=3, counter 1: 0
1 1,r=6, counter 1: 0
0 1,r=4, counter 1: 1
0 0,r=1, counter 1: 0
1 0,r=2, counter 1: 1
0 1,r=4, counter 1: 0
0 0,r=0, counter 1: 0
0 0,r=1, counter 1: 1

[1 0 1], [1 3], [1 3], 5, 6, 100, 1000, 10, 1)
0 0, counter 2: 0 0 0
0 0, counter 2: 1 0 0
1 0, counter 2: 0 1 0
1 0, counter 2: 1 1 0
0 1, counter 2: 0 0 1
1 0, counter 2: 1 0 0
1 0, counter 2: 0 1 0
0 1, counter 2: 1 1 0
0 0, counter 2: 0 0 1
0 0, counter 2: 1 0 1
1 0, counter 2: 0 0 0
1 0, counter 2: 1 0 0
0 1, counter 2: 0 1 0
0 0, counter 2: 1 1 0
0 0, counter 2: 0 0 1
1 0, counter 2: 1 0 1
1 0, counter 2: 0 0 0
0 1, counter 2: 1 0 0
0 0, counter 2: 0 1 0
0 0, counter 2: 1 1 0
1 0, counter 2: 0 0 1
1 0, counter 2: 1 0 1
0 1, counter 2: 0 0 0
0 0, counter 2: 1 0 0
0 0, counter 2: 0 1 0
1 0, counter 2: 1 1 0
1 0, counter 2: 0 0 1
0 1, counter 2: 1 0 1
0 0, counter 2: 0 0 0
0 0, counter 2: 1 0 0
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31. 1
32. 0
33. 1
34. 1
35. 0
36. 1
37. 0
38. 0
39. 0
40. 1
41. 1
42. 1
43. 1
44. 0
45. 0
46. 1
47. 1
48. 0
49. 0
50. 1
51. 1
52. 1
53. 1
54. 1
55. 1
56. 1
57. 0
58. 0
59. 0
60. 1
61. 1
62. 0
63. 0
64. 0
65. 1
66. 1
67. 1
68. 0
69. 0
70. 0
71. 0
72. 0
73. 1
74. 1
75. 0
76. 1
77. 0
78. 1
79. 1
80. 1
81. 0
82. 1
83. 1
84. 0
85. 0
86. 0
87. 1
88. 0
89. 1
90. 0
91. 1
92. 1
93. 0
94. 0
95. 1
96. 1
97. 1

0
1
0
1
1
0
1
0
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
1
1
1
0
1
1
0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
0
1
1

0,x=1, 1
0,x=2, 0
1,x=5, 1
0,x=3, 1
1,x=6, 0
1,x=5, 1
0,x=2, 1
1,x=4, 1
0,x=0, 1
0,x=1, 1
0,x=3, 0
1,x=7, 0
1,x=7, 1
1,x=6, 0
1,x=4, 1
0,x=1, 0
0,x=3, 1
1,x=6, 0
1,x=4, 1
0,x=1, 1
0,x=3, 1
1,x=7, 1
1,x=7, 0
1,x=7, 0
1,x=7, 0
1,x=7, 0
1,x=6, 1
1,x=4, 1
0,x=0, 0
0,x=1, 0
0,x=3, 1
1,x=6, 0
1,x=4, 0
0,x=0, 0
0,x=1, 1
0,x=3, 1
1,x=7, 0
1,x=6, 1
1,x=4, 1
0,x=0, 0
0,x=0, 1
0,x=0, 1
0,x=1, 1
0,x=3, 1
1,x=6, 1
1,x=5, 0
0,x=2, 0
1,x=5, 1
0,x=3, 0
1,x=7, 1
1,x=6, 0
1,x=5, 1
0,x=3, 0
1,x=6, 1
1,x=4, 1
0,x=0, 1
0,x=1, 0
0,x=2,0
1,x=5,0
0,x=2,0
1,x=5,1
0,x=3,1
1,x=6,0
1,x=4,0
0,x=1,1
0,x=3,0
1,x=7,0

1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
1
0
1
0
1
0
1
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0

0,r=3, counter 1: 0
1,r=6, counter 1: 1
1,r=5, counter 1: 0
0,r=3, counter 1: 0
1,r=6, counter 1: 1
1,r=5, counter 1: 0
0,r=3, counter 1: 1
1,r=7, counter 1: 0
1,r=7, counter 1: 0
1,r=7, counter 1: 1
1,r=6, counter 1: 0
1,r=4, counter 1: 1
0,r=1, counter 1: 0
0,r=2, counter 1: 0
1,r=5, counter 1: 1
0,r=2, counter 1: 0
1,r=5, counter 1: 1
0,r=2, counter 1, 0
1,r=5, counter 1: 0
0,r=3, counter 1: 1
1,r=7, counter 1: 0
1,r=7, counter 1: 1
1,r=6, counter 1: 0
1,r=4, counter 1: 0
0,r=0, counter 1: 1
0,r=0, counter 1: 0
0,r=1, counter 1: 1
0,r=3, counter 1: 0
1,r=6, counter 1: 0
1,r=4, counter 1: 1
0,r=1, counter 1: 0
0,r=2, counter 1: 1
1,r=4, counter 1: 0
0,r=0, counter 1: 0
0,r=1, counter 1: 1
0,r=3, counter 1: 0
1,r=6, counter 1: 1
1,r=5, counter 1: 0
0,r=3, counter 1: 0
1,r=6, counter 1: 1
1,r=5, counter 1: 0
0,r=3, counter 1: 1
1,r=7, counter 1: 0
1,r=7, counter 1: 0
1,r=7, counter 1: 1
1,r=6, counter 1: 0
1,r=4, counter 1: 1
0,r=1, counter 1: 0
0,r=2, counter 1: 0
1,r=5, counter 1: 1
0,r=2, counter 1: 0
1,r=5, counter 1: 1
0,r=2, counter 1: 0
1,r=5, counter 1: 0
0,r=3, counter 1: 1
1,r=7, counter 1: 0
1,r=6, counter 1: 0
1,r=4, counter 1: 0
0,r=0, counter 1: 1
0,r=0, counter 1: 0
0,r=1, counter 1: 1
0,r=3, counter 1: 0
1,r=6, counter 1: 0
1,r=4, counter 1: 1
0,r=1, counter 1: 0
0,r=2, counter 1: 1
1,r=4, counter 1: 0

1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0

0, counter 2: 0
0, counter 2: 1
1, counter 2: 0
0, counter 2: 1
0, counter 2: 0
0, counter 2: 1
0, counter 2: 0
1, counter 2: 1
0, counter 2: 0
0, counter 2: 1
0, counter 2: 0
0, counter 2: 1
1, counter 2: 0
0, counter 2: 1
0, counter 2: 0
0, counter 2: 1
0, counter 2: 0
1, counter 2: 1
0, counter 2: 0
0, counter 2: 1
0, counter 2: 0
0, counter 2: 1
1, counter 2: 0
0, counter 2: 1
0, counter 2: 0
0, counter 2: 1
0, counter 2: 0
1, counter 2: 1
0, counter 2: 0
0, counter 2: 1
0, counter 2: 0
0, counter 2: 1
1, counter 2: 0
0, counter 2: 1
0, counter 2: 0
0, counter 2: 1
0, counter 2: 0
1, counter 2: 1
0, counter 2: 0
0, counter 2: 1
0, counter 2: 0
0, counter 2: 1
1, counter 2: 0
0, counter 2: 1
0, counter 2: 0
0, counter 2: 1
0, counter 2: 0
1, counter 2: 1
0, counter 2: 0
0, counter 2: 1
0, counter 2: 0
0, counter 2: 1
1, counter 2: 0
0, counter 2: 1
0, counter 2: 0
0, counter 2: 1
1, counter 2: 1
0, counter 2: 0
0, counter 2: 1
0, counter 2: 0
0, counter 2: 1
1, counter 2: 0
0, counter 2: 1
0, counter 2: 0
0, counter 2: 1
0, counter 2: 0
1, counter 2: 1

1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1

0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING UBI2011 - 28-30 Nov 2011 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

Figure 2 – Implementation with TTL digital hardware of the example of table 2. The left seven segment digit
corresponds to x and the right digit corresponds to r. The two potentiometers are used to control the clock
frequency of a square wave generated by a 555 timer.

4. Conclusions and Future Work
We proposed two new methods of generation of pseudo-random sequences. To our knowledge
these two pseudo-random generators are totally original in the literature. In the near future
we will study the level of randomness of the sequences generated by these two generators
and we will make a mathematical analysis to find the conditions that guarantee a maximum
length and a maximum randomness of the generated pseudo-random sequence. We will also
study the hypothesis of combining these two generators to maximize the length and the
randomness of the pseudo-random generated sequence.
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Área Científica – CT 9
Resumo
Os conceitos de energia, entropia e exergia estão de um modo geral introduzidos no quotidiano das pessoas e
assimilados por elas, sendo hoje em dia fontes de informação. Este trabalho pretende tornar mais acessíveis estes
conceitos e obter expressões simplificadas de eficiência. A ligação dos conceitos a processos termodinâmicos é
expressa pelos princípios de base e pelas equações propostas. A eficiência da conversão de energia é determinada e
comparada entre a eficiência à 1ª Lei e a eficiência à 2ª lei. A utilidade da comparação entre estes parâmetros visa
afirmar que o conceito de eficiência à 2ª lei é o mais racional de entre os conceitos de eficiência usualmente
utilizados.
Palavras-chave: Energia, Entropia, Exergia, Eficiência

1. Introdução
A análise de sistemas que convertem energia, transformam matéria e comunicam informação,
i.e., a sociedade, um processo industrial, o ser vivo, … , determina uma observação
qualitativa e conceptual dos sistemas de modo a:
• permitir uma ligação ou separação entre quantidade e qualidade da energia
• acrescentar maior utilidade e significância às variações da entropia
• calcular e distinguir de modo mais efectivo a eficiência energética e a eficiência
exergética.
A energia como conceito básico e fundamental da 1ª Lei da Termodinâmica, está
generalizado, entra na comunicação oral e é aceite. A sua relação com os fenómenos do dia a
dia é usual, possuindo um significado e utilização como instrumento do pensamento e da
comunicação. A energia traduz a capacidade para a mudança [1].
A entropia, significando etimologicamente transformação interna, é um conceito que para se
universalizar necessita que entre no pensamento e na comunicação do quotidiano através de
vários fenómenos com múltiplos significados:
• desorganização de sistemas (combustão, expansão, dissolução, …);
• alterações de conteúdos energéticos (fusão, vaporização, filtração, …);
• mudanças de capacidades exergéticas (calor, trabalho, reacção química,…);
• probabilidade de ocorrência de estado e/ou processo (organização atómica e
molecular, reacção química,…);
• conhecimento e ignorância (informação, surpresa, comunicação escrita, teoria de
Shanon…).
Será que poderemos considerar a energia e a entropia como o objecto e a sua sombra? E a
energia e a exergia que relação de imagem projectual terão? [1]
A exergia, sendo a capacidade de transformar energia em trabalho (ou exergia), traduz uma
nova imagem da energia e dos sistemas de conversão de matéria. O conceito, apesar de
antigo, tem despertado o interesse da ciência no âmbito da utilização de tecnologias mais
eficientes de conversão energética.
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A exergia está sempre envolvida nos processos onde se operam conversões de energia, como:
• a irreversibilidade dos processos reais;
• a transformação de energia térmica em trabalho (energia organizada);
• a indicação do limite até onde a energia pode ser útil.
Exergia constitui pois, um conceito resultante de um problema de engenharia ou de um
problema relacionado com a capacidade de transmitir informação.
A sociedade, o processo industrial, o ser vivo, constituem sistemas estruturados que requerem
formas de energia de qualidade diferenciada para se auto-sustentarem. O século XXI terá de
prestar mais atenção, fazer discriminação positiva e realizar uma análise individualizada a
estas formas diferenciadas da qualidade da energia, à disponibilidade dos recursos físicos
(energia, materiais e informação) e sua conversão mais optimizada em sistemas industriais,
societários, geofísicos, ecológicos,… [2].
Há necessidade de sensibilizar os alunos dos cursos de engenharia para a influência e
relevância que a componente conceptual tem na criação de conhecimento, na adaptabilidade
à melhoria das aplicações tecnológicas, à redução do desperdício e na activação de
mecanismos para a comunicação utilizável e eficaz.
A energia é um bem essencial à sociedade e ao seu bem-estar. Racionalizar o seu consumo é
uma responsabilidade individual e colectiva. Utilizar as diferentes formas acessíveis da
energia nas necessidades normais da sociedade é um must com algumas condicionantes.
Diminuir os consumos actuais de energia utilizando a racionalidade do homem, deve ser
prioritário no curto, médio e longo prazo.
A Termodinâmica está ligada de raiz a todas as formas de energia. Por isso se define
Termodinâmica como a ciência da energia e das suas interacções com a matéria. Explicitando
os conceitos de Energia, Entropia e Exergia de uma forma mais objectiva temos:
ENERGIA (E,U,…) é:
• capacidade (ou força) para a mudança;
• conceito básico da 1ª Lei da Termodinâmica;
• não destrutível, mas a sua qualidade é transformável;
• instrumento do pensamento e da comunicação [6,9].
ENTROPIA (S,…) é:
• transformação interna;
• desorganização dos sistemas onde ocorrem processos (combustão, expansão,
aquecimento, arrefecimento,…);
• alteração dos conteúdos de energia de estado e processo (fusão, vaporização,
solidificação,…);
• probabilidade de ocorrência de estados ou processos (organização atómica);
• conhecimento e ignorância (informação, surpresa, comunicação,…) [6,9].
EXERGIA (Ex, W, , …) é:
• a capacidade de transformar energia em trabalho (forma organizada da energia);
• a disponibilidade da energia para realizar mudanças;
• a diferenciação da qualidade da energia (a energia contém sempre exergia, mas a
exergia é apenas uma fracção) [3].

2.Conceitos Básicos Avançados
A energia apresenta várias formas utilizáveis de transformação:
• energias em trânsito observáveis na fronteira do sistema ( Q, W, …);
• energias integradas associadas à energia interna em termos físicos;
• energias ligadas associadas a ligações atómicas e moleculares.
A sociedade actual e a civilização ocidental convertem energia, transformam matéria e
comunicam informação, sendo necessário ganhar mais racionalidade sobre:
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• a diferença entre qualidade e quantidade de energia que opera na transformação da
matéria;
• a relevância da conversão exergética e do consumo de exergia na sociedade;
• a comparabilidade física entre eficiência energética e eficiência exergética.
A entropia e a informação estão associadas a um estado macroscópico de equilíbrio que
corresponde a um grande número de compleições que o realizam [4,6]:
• a entropia segundo Boltzman é uma medida da desordem microscópica do estado físico,
S = log  = k log  / 0;
• a variação de entropia é proporcional à variação do conhecimento da configuração
molecular associada ao estado macroscópico.
Nota:  = /0 = nº de compleições/nº total de compleições = probabilidade
termodinâmica, sendo k = 1,372x10-16 erg/K, a constante de Boltzman.
A energia, entropia, exergia e os processos que determinam as suas variações, permitem
concluir:
• o conceito de energia associado ao conceito de entropia nas suas formas generalistas,
permitem quantificar diferenciadamente a qualidade da energia;
• a conexão da entropia com a configuração molecular ligada ao estado ou ao processo
termodinâmico é relevante para a sua generalização conceptual, do macro para o
microscópico e vice-versa [9].
Os espaços de Caratheodory e outros diagramas termodinâmicos são formas credíveis e
acessíveis para entender a Termodinâmica tridimensional e bidimensional [5]. Os processos
termodinâmicos reais apresentam sempre geração de entropia; o significado físico
consequente ao fenómeno é a destruição da exergia, que se traduz em lixo energético ou
desperdício. Os ciclos termodinâmicos exergéticos são sequências organizadas de processos,
que produzem exergia para a sociedade, convertem energia para utilização em processos
industriais e transformam matéria, geram desperdícios instáveis, cujas concentrações
energética e mássica no espaço e no tempo são excessivas, devendo diminuir-se as
quantidades e atenuar os seus efeitos no ambiente [5].

3.Leis da Termodinâmica – Energia, Entropia, Exergia
A energia é um conceito primário ou básico que determina a capacidade para a mudança do
sistema que a contém. Assim só existindo energia no sistema é possível haver mudança do
estado ou evolução. Por outro lado a energia é a constância no meio da mudança. Assim a
energia é transformável mas não é destrutível [8]. A energia é também uma propriedade do
sistema. A 1ª lei da termodinâmica determina que:
• a soma algébrica das interacções energéticas de um sistema (fechado) e sua vizinhança
é nula;
• para um sistema fechado que permuta através da sua fronteira calor (Q) e trabalho
(W), há sempre variação da energia total do sistema (ΔE).
∆E – (Q - W) = 0 ou Q – W = ∆E

(1)

• para um sistema aberto que permuta calor (Q) e trabalho (W) pela fronteira do sistema
e também energia associada ao caudal mássico através do volume de controlo, o
balanço energético é expresso por,
  E  m
 s( h  V 2/2  gz )s - m
 e ( h  V 2/2  gz )e
Q - W
vc

(2)

As equações anteriores mostram que as formas e transformações de energia são intermutáveis
e sempre possíveis. A entropia é uma propriedade do sistema. Por isso é uma característica
do estado.
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A 2ª lei da termodinâmica determina que:
• a variação de entropia de um sistema fechado é devida a duas causas, i.e., à permuta
de calor através da fronteira e à irreversibilidade interna (ou geração de entropia)
∆S = ∑ Qi/Ti + Sg

(3)

• Para um sistema aberto e um volume de controlo (vc):

 s)s - (m
 s)e -  Q i,vc/Ti
S g,vc  S vc  (m
s

e

(4)

• A variação de entropia num sistema aberto resulta da permuta de calor através da sua
fronteira ou superfície de controlo, da variação de energia associada ao caudal mássico
e das irreversibilidades internas.
A 2ª Lei da Termodinâmica expressa pelas equações 3 e 4 determina que qualquer processo só
ocorre se a geração de entropia for positiva ( S g,vc > 0) para um processo irreversível, e nula
( S
= 0) se o processo é reversível.
g,vc

As variações de entropia em processos reais determinam a sua natureza termodinâmica; a
possibilidade ou não de ocorrência do processo, determina a geração ou não de entropia.
A exergia é um conceito básico e constitui a capacidade de transformar energia em trabalho
ou seja em energia organizada. Este conceito traduz uma nova imagem da energia e dos
sistemas de conversão de matéria. A exergia é portanto:
• A capacidade de transformar energia em energia organizada
• A disponibilidade da energia operar as mudanças
• A capacidade de conservar a qualidade de energia nessas mudanças
• A diferenciação da qualidade da energia.

3.1. Teorema da Exergia do Estado
A exergia ou energia disponível ou disponibilidade ou trabalho útil máximo associado a um
estado termodinâmico do sistema, depende das propriedades do estado do sistema e das
propriedades do estado padrão do universo complementar ou vizinhança do sistema, i.e., a
função disponibilidade , para o estado é determinada por
 = ex = wútil,máx = (u+p0v-T0s) – (u0+p0v0-T0s0)

(5)

em que p0, v0, T0, s0, e u0 são propriedades do estado padrão característico. O valor associado
a ex constitui a energia de qualidade, convertível em qualquer forma de energia ligada á
energia interna do estado do sistema [3].

3.2. Teorema da Exergia do Processo
A exergia ou energia disponível ou disponibilidade ou trabalho útil máximo associado a um
processo termodinâmico é determinada pela diminuição da exergia do estado inicial (1) para
o estado final (2), i.e., a variação da função disponibilidade é dada por
21 = ex,21 = wútil,máx,21 = ex,01 – ex,02 = (u1+p0v1-T0s1) – (u2+p0v2-T0s2)

(6)

Em que: 01 = (u1+p0v1-T0s1) – (u0+p0v0-T0so) e 02 = (u2+p0v2-T0s2) – (u0+p0v0-T0so)

(7)

São as exergias ou valores da função disponibilidade relativas ao estado 1 e ao estado 2. O
valor associado a ex,21 constitui a energia de qualidade, convertível em qualquer forma de
energia ligada ás transferências de energia ocorridas em processo isobárico.
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3.3. Balanço Exergético em sistema fechado – Equação de Gouy-Stodola
Da aplicação da 1ª e 2ª Leis da termodinâmica a um sistema fechado, que transfere calor e
trabalho através da fronteira e tendo por base o princípio da degradação da energia i.e., a
qualidade da energia não é conservativa, podemos expressar o balanço da exergia por [3,5],

 Exergiaque entra   Exergiaque sai   Exergiadestruída    Variaçãoda exergiaacumulada 
i.e.,
∫(1-T0/T)dq – (w12 – p0(v2 –v1)) – T0sg = 02 – 01 = ex,02 – ex,01

(8)

sendo o significado físico dos vários termos, expresso do seguinte modo,
 Exergia transferida   Exergia transferida   Exergia   Variação 

 
 
 

 devido à permuta    devido à permuta    destruída  da exergia
 de calor
  de trabalho
 
 



 
 
 

Não são considerados os termos de energia cinética e de energia potencial, por não haver
deslocação nem mudança de posição vertical do sistema, sendo portanto nulos.

3.4. Teorema da exergia do estado e do processo de escoamento de um
fluido
A exergia associada ao estado de escoamento de um fluido é expressa pela função de Darrieus
(ψ) e pela sua diminuição (ψ1- ψ2) associada ao processo [3], i.e.,
Ψ = exD = wútil,max = (h-T0s) – (h0 – T0s0)

(9)

Ψ01– Ψ02 = exD,21 =(h1- h2) – T0(s1 – s2)

(10)

O valor associado a exD constitui a energia de qualidade, convertível em qualquer forma de
energia ligada à energia entálpica do estado do sistema.

3.5. Balanço Exergético em Sistema Aberto – Equação de Gouy-Stodola
Do mesmo modo que se fez para o sistema fechado, é válida a análise e o esquema de
balanço exergético para sistema aberto [3,5], i.e.,

(1  T /T )dQ
0

i

i

i

 Wsc,útil   me (ψ  V 2/2  gz)e   ms (ψ  V 2/2  gz)s  T0 S g  E x,vc,02  E x.vc,01 (11)
e

s

em que, ψ = Ψ = (h – T0s) – (h0 – T0s0), é a função de Darrieus.
Sendo o significado físico dos vários termos expresso do seguinte modo:
 Exergia transferida   Exergia transferida   Exergia transferida 
 Variação

 
 
  Exergia  
devido
à
permuta

devido
à
permuta

devido
à
permuta



 
 
 
 da exergia
 de calor
  de trabalho
  de massa
  destruída  acumulada


 
 


Expressando a equação (11), na forma de taxa, i.e., rate equation,

(1  T /T )dQ
0

i

i

i


 e (ψ  V 2/2  gz)e   m
 s (ψ  V 2/2  gz)s  T0 S g  E x,vc,02  E x,vc,01 (12)
W
 m
sc,útil
e

s
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1 – A conceptualização da exergia associada ao estado e ao processo termodinâmicos é
apresentada sob a forma de três teoremas ou proposições.
2 – A equação de Gouy-Stodola, resultante da aplicação da 1ª e da 2ª Leis a processos,
quantifica a destruição da exergia, incorporada na equação de balanço exergético, para
sistemas fechados e abertos [3,5].
3 – A qualidade da energia é assumida pela sua total convertibilidade noutras formas de
energia. A anergia incorpora a energia não convertível, i.e., a exergia que é destruída [7].
4 – Energia, Entropia e Exergia são propriedades qualitativas e quantitativas, que
caracterizam, a “capacidade para a mudança”, a degradação em processos naturais das
estruturas organizativas e o custo energético em manter “qualidade ou qualidades” nos
sistemas industriais, societários, ecológicos, de uma forma continuada e sustentada.

4. As máquinas termodinâmicas – Eficiências
As máquinas termodinâmicas são máquinas ou sistemas que em geral operam entre dois
reservatórios ou fontes de energia térmica e cujo objectivo final é realizar uma conversão
apropriada de energia. Generalizadamente, a eficiência energética ou exergética de um
processo, é definida pelo cociente,

ηprocesso  εprocesso 

O objectivo que se pretende atingir
O " input" necessário para cumprir o objectivo

(13)

4.1. Eficiência Energética (1ª Lei) - I ou εI
Para um processo ou sistema conversor de energia, a eficiência energética ou eficiência à 1ª
Lei (I), é, por analogia com a equação anterior de definição, traduzida pela equação,

ηI 

Energia convertida ou transferida
" Input" de energia

(14)

a) Motor Térmico (MT)
O objectivo do motor térmico é produzir exergia.

ηI 

E
WMT,out TM  Tm
Exergia / Trabalho fornecido pelo MT
 x,MT,out 

Q in
Q in
TM
" Input" de energia térmica

(15)

Sendo TM e Tm as temperaturas máxima e mínima dos reservatórios de calor (RC) que
interagem com o MT; Qin é a energia térmica proveniente do RC à temperatura máxima, TM.
b) Máquina Frigorífica (MF)
O objectivo da máquina frigorífica é transferir energia térmica de um reservatório de calor
(RC) a uma temperatura, para outro RC a temperatura mais elevada. As temperaturas dos RC
podem ser variáveis (hipótese mais generalizada).

εI,MF 

Energia Térmica Transferida do RC

" Input" de Exergia ou de Energia Térmica

Q R C(out)
E x,in



Q in

Win

Q in
Tm

E in
TM  Tm

(16)

TM e Tm têm os mesmos significados que para o MT; Qin é a energia térmica proveniente do RC
à temperatura mínima, Tm. A eficiência da MF pode ter valores maiores que a unidade.
c) Bomba de Calor (BC)
O objectivo da bomba de calor é transferir energia térmica do reservatório de calor (RC) a
uma temperatura, para outro reservatório de calor (RC) a temperatura mais elevada. As
temperaturas dos RC podem ser constantes ou variáveis (hipótese mais generalizada).
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εI,BC 

Energia Térmica Transferida para o RC

" Input" de Exergia e/ou de Energia Térmica

Q R C(in)
E x,in



Q out

Win

Q out
TM
(17)

Ein
TM  Tm

TM e Tm têm os mesmos significados que para o MT; Qout é a energia térmica transferida para o
RC à temperatura máxima, TM; e sendo, I,BC = I,MF + 1, sempre maior que a unidade.
d) Turbina (T)
O objectivo de uma turbina é produzir exergia ou trabalho resultante da conversão de energia
entálpica ou de energia potencial.

ηI,T 

E x, T, ad
WT, ad
Exergia da turbina adiabática
Trabalho da turbina adiabática


(18)

Exergia da turbina isentrópica
Trabalho da turbina isentrópica
E x, T, isent
WT, isent

O conceito de eficiência isentrópica da turbina é semelhante ao de eficiência termodinâmica
(2ª Lei) da turbina.
e) Bomba ou Compressor (B, C)
O objectivo de uma bomba ou de um compressor é aumentar a pressão de um fluido, através
de um “input” de exergia.

ηI,B,C 

WB,C ,isent
Exergia da bomba/comp ressor isentrópico E x,B,C ,isent


E x,B,C ,ad
WB,C ,ad
Exergia da bomba/comp ressor adiabático

(19)

O conceito de eficiência isentrópica da bomba ou compressor é semelhante ao de eficiência
termodinâmica (2ª Lei) da bomba ou compressor.
f) Tubeira Convergente (Tub)
O objectivo de uma tubeira convergente é realizar a aceleração do fluido por conversão de
energia entálpica em energia cinética ou exergia.

ηI,Tub,isent 

E
Energia cinética à saída, na tubeira adiabática
V 2 s,Tub,ad
 c,Tub,ad  2
Energia cinética à saída, na tubeira isentrópica
Ec,Tub,isent
V s,Tub,isent

(20)

O conceito de eficiência isentrópica da tubeira convergente é semelhante ao de eficiência
termodinâmica (2ª Lei) da tubeira convergente.

4.2 – Eficiência Exergética ou Termodinâmica (2ª Lei) - II
A eficiência exergética é definida, em termos conceptuais, pela mesma equação generalizada
que definiu a eficiência energética. Em termos exergéticos, a equação, envolve a energia de
qualidade máxima, i.e., a energia convertível em qualquer outra forma de energia.
A eficiência exergética ou termodinâmica para um processo é a razão entre a exergia
recuperada no processo (objectivo) e a exergia introduzida no processo (o input para cumprir
o objectivo), sendo expressa pela equação [3,5]:

ηII   II 

Exergia recuperada no processo E x,R ecup

E x,in
Exergia introduzida no processo

(21)

em que,

E x,R ecup  E x,in  (E x,perda  E x,dest )

(22)

Operando a substituição e fazendo a manipulação, obtém-se a nova equação da eficiência,
i.e.,
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E x,perda  E x,dest

ηII  1 -

(23)

E x,in

1 – O valor da eficiência exergética (II, II) a calcular, pressupõe o conhecimento das
componentes exergéticas à entrada (Ex,in), de perda (Ex,perda) e destruída (Ex,dest) no processo,
em sistema fechado ou aberto.
2 – A equação anterior pode ser apresentada com as taxas das grandezas, i.e., sob a forma de
“rate variables”,
E
 E x,dest
ηII  1 - x,perda
(24)
E
x,in

No sentido de confrontar a compatibilidade física entre os dois conceitos, eficiência
energética e eficiência exergética, consideram-se os mesmos exemplos ou casos adoptados
para a determinação da eficiência energética 1ª Lei ((I, I), de a) a f).
a) Motor Térmico (MT)
O objectivo de um motor térmico é produzir exergia ou trabalho.

ηII,MT 



Exergia ou Trabalho fornecido pelo MT
" Input" de Exergia

E x,MT,out WMT,out
ηI,MT

; ou II,MT 
para, Tm  T0
E x,MT,in
E x,MT,in
I,MT,Carnot

(25)

O motor térmico opera entre dois reservatórios de calor a temperaturas diferentes, i.e.,
Tm = Tmin e TM = TMáx. Sendo Tm  T0, o “input” de exergia é expresso pela equação,

Ex,MT, in  (1-

T0
T
) Q M - (1 - 0 ) Q m
TM
Tm

(26)

Substituindo na equação de definição, obtém-se,

ηII 

WMT,out
T0
T
(1- ) Q M - (1- 0 ) Q m
TM
Tm



ηI,MT
T0
T
(1- ) - (1- 0 ) (1- ηI,MT )
TM
Tm

(27)

1 - Se Tm = T0, a equação anterior é expressa por,

ηI,MT
ηI,MT

T0
ηI,MT,Carnot,T ,T M
(1- )
TM

ηII,MT 

(28)

0

 T 
2 - Se Tm > T0, sendo 1- 0   ηI,MT,C arnot,T
 TM 

00

ηII,MT 

 T 
e 1- 0   ηI,MT,C arnot,T
 Tm 

,T M

00

,T m

;

ηI,MT
ηI,MT,Carnot,T , T - I,MT,Carnot,T ,T (1- I,MT )
0

M

0

(29)

m

3 - Porque os valores de ηI,MT,Carnot;T ,T e de ηI,MT,Carnot;T ,T são sempre menores que a unidade,
então o valor da eficiência exergética é sempre maior que o valor da eficiência energética da
mesma máquina térmica, i.e., II,MT > I,MT.
0

M

0

m
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b) Máquina Frigorífica (MF)
O objectivo da máquina frigorífica é transferir energia térmica de um reservatório de calor
(RC) a uma temperatura para outro RC a temperatura mais elevada. As temperaturas dos RC
podem ser variáveis (hipótese mais generalizada).

ηII,MF 



Exergia ou Trabalho mínimo necessário para transferir Q m
Exergia ou Trabalho actual necessário para transferir Q m
E x,min,Q

m

m

Wmin,Q



,in

E x,actual,Q

m

,in

; ou II,MF 

,in

Wactual,Q

m

,in

εI,MF,actual
para,Tm  T0
εI,MF,Carnot

(30)

A máquina frigorífica opera entre dois reservatórios de calor a temperaturas diferentes, i.e.,
Tm = Tmin e TM = TMáx. Sendo TM e Tm ≥ T0, a exergia introduzida (“input” de exergia) na
máquina frigorífica é expressa pela equação,
E x,in  Q M - Q m

(31)

e a exergia recuperada é determinada por,

Ex,R ecup  (1-

T0
T
)Q M - (1- 0 )Q m
TM
Tm

(32)

Substituindo na equação de definição e simplificando, obtém-se,

E x,R ecup

ηII,MF 

E x,in

  I,BC,T T ((1 m

M

T0
T
) - ( 1- 0 ) (1 - I,MT, TmT ))
TM
Tm
M

(33)

1 – Se T0 = Tm, a equação anterior (Eq. 33), transforma-se, de modo a obter,

ηII,MF  (

TM - Tm
) εI,BC ,T T
Tm
m

M

(34)

2 – Se Tm > T0, então a eficiência exergética é determinada pela equação (33).
3 – O valor de II,MF é sempre menor que a unidade porque I,MF,actual < I,MF,Carnot.
c) Bomba de Calor
O objectivo da bomba de calor é transferir energia térmica do reservatório de calor (RC) a
uma temperatura para outro reservatório de calor (RC) a temperatura mais elevada. As
temperaturas dos RC podem ser constantes ou variáveis (hipótese mais generalizada).

ηII,BC 



Exergia ou Trabalho mínimo necessário para transferir Q M
Exergia ou Trabalho actual necessário para transferir Q M
E x,min,Q

M

,in

E x,actual,Q

M

,in



Wmin,Q

M

,in

Wactual,Q

M

,in

; ou II,BC 

εI,BC,actual
para, Tm  T0
εI,BC,Carnot

(35)

(36)

A bomba de calor opera entre dois reservatórios de calor a temperaturas diferentes, i.e.,
Tm = Tmin e TM = TMáx. Para Tm > T0, a exergia introduzida na máquina térmica, bomba de calor,
é expressa pela equação,
E x,in  Q M - Q m
(37)
e a exergia recuperada, sob o ponto de vista da bomba de calor, é determinada por,
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E x,R ecup  ( 1-

T0
)QM
TM

(38)

Substituindo na equação de definição (Eq. 36) e simplificando, obtém-se,

ηII,BC 

Ex,R ecup
Ex,in

(1

T0
)QM
TM

QM - Qm

 (1-

T0
)  I,BC
TM

(39)

1 – Se a relação entre as temperaturas mínima e do estado padrão for de T0 = Tm, a equação
anterior dá origem a,
εI ,BC ,actual
(40)
ηI I,BC 
εI ,BC ,C arnot,T ,T
m

M

Esta equação é idêntica à equação da eficiência exergética para um MT ou para a MF.
2 – Se Tm > T0, a eficiência exergética é determinada pela equação,

ηII,BC  ( 1-

T0
)  I,BC  ηI,MT,Carnot,T ,T εI,BC
TM
0

M

(41)

3 – O valor da eficiência exergética da bomba de calor é sempre menor que a unidade porque,
I,BC,actual < I,BC,Carnot.
d) Turbina (T)
O objectivo da turbina é produzir exergia ou trabalho resultante da conversão de energia
entálpica ou de energia potencial.

ηII,T 

E
WT
Exergia Recuperada
 x,T 
" Input" de Exergia
E x,T,in m(  )
e
s

(42)

Em que ψ é a função disponibilidade de estado ou função de Darrieus para sistemas abertos
sendo expressa por, ψ = ψ – ψ0 = ( h – T0s ) - ( h0 – T0s0).
A equação anterior (Eq. 42) é válida considerando as seguintes simplificações: ΔEc = ΔEp = 0;
turbina adiabática, Qsc = 0; regime permanente; uma entrada (e) e uma saída (s), e sendo,
Ex,T = He – Hs (ou ex,T = he - hs)

(43)

Equação que se transforma a partir da função de Darrieus ( ψ ), obtendo-se,
Wsc,T,útil = Ex,T = m( ψ e  ψ s ) – mT0sg

(44)

Substituindo na equação de definição e expressando por unidade de massa, obtém-se,

ηII,T 

he - hs

ψe - ψs

(ψe - ψs ) - T0 sg
ψe - ψs

 1-

T0 s g
ψe - ψs

(45)

1 – A simplificação introduzida para descrever o processo adiabático de expansão na turbina
não retira significado físico, mas acrescenta simplicidade de análise nos cálculos e aplicações.
2 – Na expressão da eficiência exergética da turbina, equação (45), o significado físico é
idêntico ao expresso pela Eq. 18 da eficiência isentrópica da turbina.
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e) Bomba e Compressor (B,C)
O objectivo da bomba ou do compressor é aumentar a pressão de um fluido, através de um
“input” de exergia.
E x,B,C
Exergia Recuperada
ηII,B,C 

" Input" de Exergia
E x,B,C,in



Trabalho Útil Mínimo no Processo Reversível
m( ψs - ψe )

Trabalho Útil Utilizado
W B,C,in

(46)

Equação válida considerando as seguintes simplificações: ΔEc = ΔEp = 0; bomba ou compressor
adiabático, Qsc = 0; regime permanente; uma entrada (e) e uma saída (s), e sendo,
Ex,B,C = Hs – He (ou ex,B,C = hs – he)

(47)

Equação que se transforma a partir da equação de Darrieus ( ψ ), obtendo-se,
Wsc,B,C,útil = Ex,B,C,in = m( ψ s  ψ e ) + mT0sg

(48)

Substituindo as expressões anteriores na equação de definição e expressando por unidade de
massa, obtém-se,
(ψs - ψe )
ψs - ψe
1
(49)
ηII,B,C 


T0 sg
he  hs
(ψs  ψe )  T0 s g
1
ψs - ψe
1 - A expressão obtida para a eficiência exergética da bomba ou compressor (i.e., máquina de
compressão) é uma função de tipo inversa, da expressão obtida para a eficiência exergética
da turbina (i.e., máquina de expansão).
2 - Na expressão da eficiência exergética da bomba ou compressor, (Eq. 49), o significado
físico é idêntico ao expresso pela Eq. 19, da eficiência isentrópica da bomba ou compressor.
f) Tubeira Convergente
O objectivo de uma tubeira convergente é realizar a aceleração do fluido por conversão de
energia entálpica em energia cinética ou exergia.

ηII,Tub 



E
Exergia Recuperada
 x,Tub,R ecup,
Exergia Introduzida
E x,Tub, in

Energia Cinética à saída (tubeira adiabática)

Energia Cinética à saída (tubeira isentrópica)

(50)

V 2 s, Tub, adiab
V 2 s, Tub, isent

(51)

Equação válida para as seguintes simplificações: ΔEc = 0; tubeira adiabática, Qsc=0; tubeira de
paredes rígidas, Wsc,útil =0; regime permanente; uma entrada (e) e uma saída (s), e sendo,

V2s,Tub,adiab 
e

V2e
 (ψe - ψs ) - T0sg
2

(52)

V2e
 (ψe - ψs )
2

(53)

V 2 s,Tub,isent 

Substituindo as expressões anteriores na equação de definição (Eq. 51) e considerando as
grandezas por unidade de massa, obtém-se,
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ηII,Tub

V2e
 (ψe - ψs ) - T0 sg
T0 sg
 2 2
 12
V
e
V e  (ψe - ψs )
 (ψe - ψs )
2

(54)

1 - O termo que quantifica a destruição de exergia (T0sg) é o responsável pela diminuição da
eficiência exergética (ηII,Tub).
2 - No escoamento de um fluido, a dissipação por fricção nas paredes e a natureza da
turbulência, determinam a destruição da exergia.
3 - A natureza do fluido (viscosidade, densidade, difusibilidade, ..), a rugosidade das paredes
e a geometria da tubeira, são factores aditivos da diminuição da qualidade da energia
transferida, em tubeiras convergentes.

5. Conclusões






Supomos ter ficado claro que os conceitos de eficiência energética e de eficiência
exergética são matematicamente próximos, mas muito diferenciados na sua
interpretação física.
A recuperação de exergia é um factor determinante para realizar a conservação da
energia em quantidade e em qualidade, privilegiando esta última.
A máquina térmica bomba de calor, revela-se um sistema de recuperação de energia
e de reposição de uma fracção da sua qualidade (ou exergia).
Os processos de expansão e de arrefecimento cedem energia e exergia em
simultâneo. A determinação da eficiência exergética é um factor útil de racionalidade
para os consumos e desperdícios.
As transferências de calor são por excelência, processos altamente geradores de
entropia. Assim, há que actuar em engenharia, de forma mais estruturada em
equipamentos e processos de modo a que, sem diminuir as taxas de transferência
mais adequadas aos processos industriais, estes operem com valores menores dos
gradientes de temperatura.
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Ambiente – CT 10
Resumen
La temperatura, la humedad relativa del aire y la velocidad del viento determinan las condiciones ambientales que
pueden coincidir o no con la sensación térmica de las personas que se encuentran en un determinado lugar. La
sensación térmica se expresa como “temperatura aparente” percibida por el usuario.
En invierno, la sensación térmica está muy influida por la velocidad del viento. En verano el parámetro que más
afecta a la sensación térmica, junto con la velocidad del viento, es la humedad relativa.
En este trabajo se presentan ecuaciones que permiten determinar la sensación térmica en función de la temperatura,
la velocidad del viento, y la humedad ambiental. Los resultados se presentan en tablas y gráficos que pueden ser
útiles para determinar la conveniencia de incluir el riego como elemento para mejorar la sensación térmica en
instalaciones deportivas.
Key Words: Sensación térmica, temperatura aparente, temperatura, humedad relativa, viento, ambiente, invierno,
verano.

Condiciones ambientales
Los diagramas psicrométricos se basan en la determinación de la temperatura del aire
mediante termómetro seco y termómetro húmedo. La primera proporciona la temperatura del
aire, la segunda dependerá de la cantidad de calor absorbida por la humedad al pasar a
estado de vapor y será tanto menor a la primera cuanto mayor sea la tasa de evaporación. La
tasa de evaporación depende de la humedad relativa ambiental (1).
La diferencia entre la temperatura del aire y la de la piel de las personas determina el
intercambio de calor entre el individuo y el aire. Este intercambio es el intercambio de calor
por convección.
La diferencia entre la temperatura del aire y la del cuerpo humano determinará el
intercambio de calor por convección. También existirá intercambio de calor por radiación
entre el deportista y otros elementos emisores de calor radiante como pueden ser el suelo,
las gradas, el césped propio de las instalaciones deportivas.
La velocidad del aire interviene de forma directa en el balance térmico y en la sensación
térmica, ya que, según sea la velocidad, variará la capa de aire que nos aísla y aumentará la
evaporación del sudor. A medida que aumenta la velocidad del viento, el grueso de la capa
límite disminuye y el cuerpo puede ceder más calor al ambiente. Si la velocidad baja, la capa
límite aumenta su grueso y el cuerpo queda más aislado del ambiente.

Método Fanger para conocer la Sensación Térmica o Temperatura Aparente
A partir de la información sobre la vestimenta, la tasa metabólica, la temperatura del aire, la
temperatura radiante media, la velocidad relativa del aire y la humedad relativa o la presión
parcial del vapor de agua, el método calcula dos valores que aportan información clara y
concisa sobre el ambiente térmico. Con él se consigue evaluar si el ambiente se percibe como
frío, fresco, ligeramente fresco, neutro, ligeramente caluroso, caluroso, o muy caluroso. Está
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basado en el equilibrio térmico del cuerpo humano, es decir, cuando la producción interna de
calor del cuerpo es igual a su pérdida hacia el ambiente (2).
El equilibrio térmico depende de la actividad física, de la vestimenta, y de parámetros
ambientales como la temperatura del aire, la temperatura radiante media, la velocidad del
aire y la humedad del aire.
Resulta útil valorar la sensación de confort térmico de una persona en un determinado
ambiente, y diferenciar si es agradable o no.

Sensación térmica en invierno
En la tabla 1 se presentan los valores de temperatura aparente en invierno, cuando las
temperaturas son inferiores a 10ºC, determinadas por Paul A. Siple, en 1948. En la columna
de la izquierda aparece la velocidad del viento, en la fila superior aparece la temperatura del
aire, y la combinación de ambas nos da la sensación térmica o temperatura aparente
percibida por el usuario.
Tabla 1 - Sensación térmica con muy bajas temperaturas

V
(Km
/h)
<8 10 7
8
16
24
32
40
48
56
64

7
5
2
0
-0
-2
-2
-2

5
2
0
-2
-5
-5
-7
-7

Temperatura (ºC)
5
2
-2
-5
-7
-7
-10
-10
-10

2
0
-5
-7
-10
-10
-12
-12
-15

0
-2
-7
-10
-12
-15
-17
-17
-20

-2
-5
-10
-12
-17
-17
-20
-20
-22

-5

-7 -10 -12 -15 -17 -20 -22 -25 -27 -30 -32 -35 -37 -40 -42 -45 -47 -50

Sensación térmica por efecto del enfriamiento del
-7 -10 -12 -15 -17 -20 -22 -25 -27 -30 -32
-12 -15 -17 -20 -25 -27 -32 -35 -37 -40 -45
-17 -20 -25 -27 -32 -35 -37 -42 -45 -47 -52
-22 -22 -25 -30 -35 -37 -42 -47 -50 -52 -57
-22 -25 -30 -32 -37 -40 -45 -47 -52 -55 -60
-25 -27 -32 -35 -40 -42 -47 -50 -55 -57 -62
-25 -30 -32 -37 -42 -45 -50 -52 -57 -60 -65
-27 -30 -35 -37 -42 -45 -50 -55 -60 -62 -65

viento
-35 -37
-47 -50
-55 -57
-60 -65
-62 -67
-67 -72
-67 -72
-70 -75

-40
-52
-60
-67
-70
-75
-75
-75

-45
-57
-65
-70
-75
-77
-80
-82

-47
-60
-67
-72
-77
-80
-82
-85

-50
62
-72
-77
-82
-85
-87
-90

-52
-65
-75
-80
-85
-90
-80
-92

-65
-67
-77
-85
-90
-95
-95
-97

A partir de estos datos se ha determinado la ecuación que relaciona la temperatura ambiental
y la velocidad del viento con la temperatura aparente. Para ello se ha utilizado la técnica de
regresión múltiple incorporando los efectos lineales y cuadráticos de estas variables, junto
con su interacción, después de transformar las mismas en variables centradas para
ortogonalizar el efecto de la componente lineal y cuadrática en la respuesta. Se ha aplicado
el procedimiento de selección óptima de variables para incluir únicamente aquellas que
fueran significativas (3).
STinv = a + bx – cy + dy2 + exy - fxy2
STinv: sensación térmica en invierno [ºC]
T: temperatura del ambiente [ºC]
v: velocidad del viento [Km/h]
x = T + 20
y = v - 32
a
-41.25

b
1.42

c
0.49

d
0.0068

e
0.0095

f
0.0001

En la figura 1 se presenta la superficie de respuesta que muestra la relación entre la
temperatura, la velocidad del viento, y la temperatura aparente. Se observa como la
velocidad del viento es el parámetro que más influye en la temperatura aparente. Por
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consiguiente, la mejor manera de mejorar la sensación térmica en invierno consistirá en
proteger la instalación deportiva del efecto del viento. De esta manera se consigue que la
temperatura aparente no baje mucho por debajo de la temperatura del aire exterior.

Figura 1 – Evolución de la temperatura aparente en función de la temperatura ambiental y la velocidad del viento.

En invierno el ambiente acostumbra a estar muy seco: por este motivo no se ha incluido el
efecto de la humedad ambiental en este gráfico.

Sensación térmica en verano
En verano, el parámetro más influyente en la sensación térmica sobre la piel es la humedad,
responsable de dificultar la transpiración, además de la temperatura del ambiente. Debe
considerarse también el efecto de la velocidad del viento, en particular a temperaturas
elevadas. Cuando la humedad es elevada, la sensación térmica supera a la temperatura del
aire. Si la humedad es baja, la sensación térmica es inferior a la temperatura del aire. Estos
fenómenos se deben a la dificultad o facilidad con que se produce la disipación de calor por
transpiración. Si la humedad es elevada, la evaporación del sudor es difícil, mientras que con
humedades bajas se produce con mayor facilidad.
Al efecto producido por la temperatura y la humedad, hay que añadirle el efecto del viento.
La siguiente tabla muestra el valor que hay que sumar o restar al resultado de sensación
térmica obtenido en la tabla anterior. De esta manera conseguimos un valor más aproximado
para la sensación térmica, incluyendo así el factor viento. El viento disminuye el espesor de la
capa límite circundante a la persona, ayudando de esa manera a ceder calor al ambiente,
siempre y cuando la temperatura del aire no supere los 32 ºC. En este último caso, el viento
aumenta la sensación térmica.
La tabla 2 muestra los valores de temperatura aparente en verano, en función de la
temperatura del aire y la humedad relativa, y sin considerar el efecto del viento:
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Tabla 2 - Sensación térmica a temperaturas entre 20ºC y 50ºC en función de la humedad relativa (Siple, 1948)

T (º C)

Humedad relativa (%)
0

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

20

16 16 17 17 17 18 18 19 19 19 19 19 20 20 20 21 21 21 21 21 21

21

18 18 18 19 19 19 19 19 20 20 20 20 21 21 21 22 22 22 22 22 23

22

19 19 19 20 20 20 20 20 21 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23 23 24

23

20 20 20 20 21 21 22 22 22 23 23 23 23 24 24 24 24 24 24 25 25

24

21 21 22 22 22 22 23 23 23 24 24 24 24 25 25 25 25 26 26 26 26

25

22 23 23 23 24 24 24 24 24 24 25 25 25 26 26 26 27 27 27 28 28

26

24 24 24 24 25 25 25 26 26 26 26 27 27 27 27 28 28 29 29 29 30

27

25 25 25 25 26 26 26 27 27 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 31 33

28

26 26 26 26 27 27 27 28 28 28 29 29 29 30 31 32 32 33 34 34 36

29

26 26 27 27 27 28 29 29 29 29 30 30 31 33 33 34 35 35 37 38 40

30

27 27 28 28 28 28 29 29 30 30 31 32 33 34 35 36 37 39 40 41 45

31

28 28 29 29 29 29 30 31 31 31 33 34 35 36 37 39 40 41 45 45 50

32

29 29 29 29 30 31 31 33 33 34 35 35 37 39 40 42 44 45 51 51 55

33

29 29 30 30 31 33 33 34 34 35 36 38 39 42 43 45 49 49 53 54 55

34

30 30 31 31 32 34 34 35 36 37 38 41 42 44 47 48 50 52 55

35

31 32 32 32 33 35 35 37 37 40 40 44 45 47 51 52 55

36

32 33 33 34 35 36 37 39 39 42 43 46 49 50 54 55

37

32 33 34 35 36 38 38 41 41 44 46 49 51 55

38

33 34 35 36 37 39 40 43 44 47 49 51 55

39

34 35 36 37 38 41 41 44 46 50 50 55

40

35 36 37 39 40 43 43 47 49 53 55

41

35 36 38 40 41 44 45 49 50 55

42

36 37 39 41 42 45 47 50 52 55

43

37 38 40 42 44 47 49 53 55

44

38 39 41 44 45 49 52 55

45

38 40 42 45 47 50 54 55

46

39 41 43 45 49 51 55

47

40 42 44 47 51 54 55

48

41 43 45 49 53 55

49

42 45 47 50 54 55

50

42 45 48 50 55

La influencia del viento en la temperatura aparente en verano tiene un efecto contradictorio.
A temperaturas muy elevadas aumenta la sensación de calor, mientras que a temperaturas
moderadas disminuye esta sensación. La tabla 3 presenta el efecto del viento clasificado en
cinco intensidades del mismo según su efecto sobre la sensación térmica: calma, viento
suave, brisa moderada, brisa fuerte, y viento huracanado. El efecto del viento se considera un
efecto aditivo al de la temperatura ambiental y de la humedad por lo que su efecto se
manifestará mediante un término de suma o diferencia respecto a los valores obtenidos en la
tabla 2.
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Tabla 3 - Efecto de la velocidad del viento sobre la sensación térmica en condiciones de verano (Siple, 1948)

T (ºC) V 0 V 1 V 2 V 3 V 4
20

0

-1

-3

-4

-4

21

0

-1

-3

-4

-4

22

0

-1

-2

-3

-4

23

0

-1

-2

-3

-4

24

0

-1

-2

-3

-4

25

0

-1

-2

-3

-4

26

0

-1

-2

-3

-3

27

0

-1

-2

-3

-3

28

0

-1

-2

-3

-3

29

0

0

-1

-2

-3

30

0

0

-1

-2

-2

31

0

0

-1

-2

-2

32

0

0

-1

-1

-1

33

0

0

0

-1

-1

34

0

0

0

0

0

35

0

0

0

0

+1

36

0

0

0

+1

+1

37

0

0

0

+1

+2

38

0

0

0

+1

+2

39

0

0

+1

+2

+2

40

0

0

+1

+2

+3

41

0

0

+1

+2

+3

42

0

0

+1

+2

+3

43

0

0

+1

+2

+3

44

0

0

+1

+2

+3

45

0

0

+1

+2

+3

46

0

0

+1

+2

+3

47

0

0

+1

+2

+3

48

0

0

+1

+2

+3

49

0

0

+1

+2

+3

50

0

0

0

+2

+3

Tabla 4 - Variable codificada de la velocidad del viento en función de la velocidad real en Km/h
velocidad real viento velocidad
(Km./h)
(ud)
vr < 12,5

0

12,5 < vr < 21,5

1

21,5 < vr < 36

2

36 < vr < 50

3

vr > 50

4
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Esta es la ecuación que se ha obtenido utilizando el mismo procedimiento de regresión
múltiple (3), se ha determinado la temperatura aparente en condiciones de verano:
STver = a + bx + cy + dxy + ex2 + fy2 + gxy2 + hx2y + ix2y2 + jz + kz2 + lxz – mx2z
STver: sensación térmica en verano [ºC]
T: temperatura del aire [ºC].
HR: humedad relativa [%].
v: velocidad del viento [variable codificada].
x = T - 35
y = HR - 50
z=v-2
a
41.39

b
2.42

c
0.35

d
0.05

e
0.0521

f
0.0029

g
3·10-4

h
1.7·10-4

i
8.38·10-6

j
0.09

k
0.0991

l
0.08

m
0.0013

La ecuación no incluye los términos no significativos. La temperatura se introduce en grados
centígrados, la humedad relativa se introduce en porcentaje, pero la velocidad del viento es
una variable codificada con arreglo a los valores de la tabla 4 que relaciona la velocidad del
viento en kilómetros/hora, con las unidades de viento codificadas (ud).

Figura 2 – Temperatura aparente en función de la temperatura ambiental, humedad relativa y velocidad del viento.

En la figura 2 se observa el efecto de la humedad relativa en la temperatura aparente, que es
tanto más intenso cuanto más alta es la temperatura ambiental. El efecto del viento sobre la
temperatura aparente depende de la temperatura ambiental: a 20ºC la temperatura aparente
disminuiría de manera proporcional a la intensidad del viento, mientras que a temperaturas
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superiores a 30ºC la temperatura aparente aumentaría de manera proporcional a su
intensidad.

Descenso máximo de la temperatura por riego
Un factor importante a tener en cuenta a la hora de regar los campos para disminuir su
temperatura, es considerar qué temperatura máxima podemos conseguir que baje la
temperatura del aire, según las condiciones ambientales. La tabla psicrométrica (1) basada en
el psicrómetro de aspiración, según Assmann, es una herramienta muy útil para conocer la
diferencia de temperatura máxima que es posible conseguir según los valores de temperatura
y humedad relativa presentes en el aire.

Tabla 5 – Tabla psicrométrica de temperaturas
T seca
(ºC)

Diferencia entre Temperaturas del termómetro seco y húmedo (ºC)
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

9,5

0

100

90

80

72

64

55

48

42

35

30

24

19

15

10

5

-

-

-

-

-

1

100

90

80

73

64

55

48

42

35

30

24

19

15

10

5

-

-

-

-

-

2

100

90

81

73

64

55

48

42

35

30

24

19

15

10

5

-

-

-

-

-

3

100

91

83

74

65

57

48

43

35

30

24

19

15

10

5

-

-

-

-

-

4

100

91

83

75

66

59

50

45

35

30

24

19

15

10

5

-

-

-

-

-

5

100

92

84

76

68

60

52

48

38

31

24

19

15

10

5

-

-

-

-

-

6

100

92

85

77

70

62

55

50

41

34

27

20

15

10

5

-

-

-

-

-

7

100

92

85

77

71

63

57

52

44

37

30

24

18

12

5

-

-

-

-

-

8

100

93

86

79

72

65

58

53

46

40

33

27

21

15

9

3

-

-

-

-

9

100

93

86

79

73

66

60

54

48

42

35

30

24

18

13

7

3

-

-

-

10

100

93

87

80

74

68

62

56

50

44

38

33

27

21

16

10

5

-

-

-

11

100

93

87

82

75

69

62

57

52

46

40

35

30

24

19

13

8

4

-

-

12

100

93

87

82

76

70

63

58

53

48

42

37

32

27

22

17

12

7

-

-

13

100

93

88

82

77

71

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

6

-

14

100

94

88

83

77

72

66

61

56

52

47

42

37

32

27

23

18

13

9

6

15

100

94

89

83

78

73

67

62

57

53

49

44

39

34

30

25

21

17

12

8

16

100

94

89

83

79

74

69

63

59

55

50

46

41

36

32

27

23

19

15

11

17

100

95

90

84

80

75

70

64

60

56

52

48

43

38

34

30

24

22

18

14

18

100

95

90

85

80

76

71

65

61

57

53

49

45

40

37

32

28

24

20

16

19

100

95

90

85

81

77

72

66

62

58

55

51

47

42

38

34

30

27

23

20

20

100

95

90

85

82

77

72

68

63

60

56

52

48

44

41

37

32

29

25

22

21

100

95

91

86

82

78

73

69

64

60

57

53

49

46

42

38

34

31

27

24

22

100

95

91

87

82

78

74

70

65

62

57

54

51

47

43

40

37

33

29

27

23

100

95

91

87

83

79

75

70

66

63

58

56

52

48

45

41

38

35

31

28

24

100

95

92

87

83

79

76

71

67

63

60

57

53

50

46

43

39

37

33

30

25

100

96

92

87

83

80

76

72

68

63

61

58

54

51

48

45

41

38

35

32
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T seca
(ºC)

Diferencia entre Temperaturas del termómetro seco y húmedo (ºC)
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

9,5

26

100

96

92

87

84

80

77

73

69

65

62

58

56

52

48

46

42

39

37

33

27

100

96

92

88

84

81

77

73

70

66

62

59

57

53

50

47

43

39

37

33

28

100

96

92

88

84

81

78

74

70

67

63

60

57

54

51

48

45

42

38

36

29

100

96

92

88

85

82

78

75

71

67

64

61

58

55

52

49

46

43

40

38

30

100

96

93

89

85

82

78

75

72

68

65

62

58

56

53

50

47

44

42

39

31

100

96

93

89

86

82

79

76

73

69

66

63

60

57

54

51

48

45

43

40

32

100

96

93

89

86

83

79

76

73

70

67

63

60

58

55

52

49

47

43

41

33

100

96

93

89

86

83

80

77

73

70

67

64

61

58

56

53

50

48

45

43

34

100

96

93

90

87

83

80

77

74

71

68

64

62

59

57

53

51

48

46

43

35

100

96

93

90

87

83

80

77

74

72

68

65

63

60

58

54

52

49

47

44

36

100

96

93

90

87

83

81

78

75

72

69

66

63

60

58

55

53

50

48

45

37

100

96

93

90

87

84

81

78

75

72

69

67

64

61

59

56

54

51

49

46

38

100

96

93

90

87

84

82

78

76

73

70

68

64

62

59

57

55

52

49

47

39

100

96

93

90

87

84

82

78

76

73

70

68

65

63

60

58

55

53

50

48

40

100

96

93

90

88

85

82

79

77

73

71

68

66

63

61

58

56

53

51

48

41

100

97

93

91

88

85

82

79

77

74

71

69

66

63

61

59

57

54

52

50

42

100

97

93

91

88

85

82

80

77

74

72

69

67

64

62

60

57

55

53

50

43

100

97

94

91

88

85

83

80

77

74

72

69

67

64

62

60

58

55

53

51

44

100

97

94

91

89

86

83

80

78

75

72

71

68

65

63

61

58

56

54

52

45

100

97

94

91

89

86

83

80

78

76

73

70

68

66

63

61

59

57

54

52

46

100

97

94

91

89

86

83

81

78

76

73

71

68

66

63

61

59

57

55

53

47

100

97

94

91

89

86

83

81

78

76

73

71

68

66

64

62

60

57

56

53

48

100

97

94

92

89

86

83

81

78

76

73

71

69

66

64

62

60

57

56

54

49

100

97

94

92

89

87

84

82

79

76

74

72

69

67

65

63

61

59

57

54

50

100

97

94

92

89

87

84

82

79

77

74

72

69

67

65

63

61

59

57

55

En este trabajo se ha aplicado la misma técnica de regresión múltiple (3) y se ha obtenido la
ecuación que permite conocer el descenso de temperatura por evaporación:
DT = a - bhr + ct - dx2 + ey2 - fthr + gtx2 – hy2hr + iy2x2
DT: descenso de temperaturas [ºC]
hr: humedad relativa [%]
t: temperatura del ambiente [%]
x = h - 60
y = t – 25
a
3.82

b
0.03

c
0.39

d
0.0004

e
0.0025

f
0.004

g
2·10-5

h
5·10-5

i
1.85·10-6
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Conocer cuánto podemos hacer bajar la temperatura del aire con el riego es importante para
conseguir un uso más eficiente del agua. Si la sensación térmica ya es agradable, no es
necesario regar para bajar la temperatura. Y si la sensación térmica es muy bochornosa, pero
debido a la humedad no es posible descender mucho la temperatura aparente, no vale la
pena regar el campo, ya que se consiguen descensos de temperatura muy pequeños al precio
de gastar mucha agua. Así se evita un desperdicio de agua innecesario y se ahorra agua para
otros usos más necesarios.
En la figura 3 se presenta la gráfica que relaciona el descenso máximo de temperatura que se
puede conseguir con el riego con las condiciones ambientales.
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Figura 3 – Diferencia de temperatura máxima por riego

En este gráfico se representa el descenso máximo de temperatura que se conseguiría por
riego en función de la temperatura y de la humedad relativa del ambiente. Se observa que
cuando las humedades relativas son bajas (20%), se pueden conseguir descensos máximos de 6
a 15ºC en función de la temperatura ambiental, mientras que a humedades relativas elevadas
estos descensos serían como máximo de 3ºC para las temperaturas más bajas.

Conclusiones
La sensación de confort en la realización de actividades deportivas depende más de la
sensación térmica del usuario que de la temperatura ambiental. Ésta viene influida por las
condiciones de humedad relativa y velocidad del viento.
1. En este trabajo, mediante análisis de regresión aplicados a datos proporcionados por
estudios previos, se han determinado las ecuaciones que permiten predecir la
sensación térmica en condiciones de invierno y de verano para deportistas según sean
las condiciones ambientales.
2. Se observa que en condiciones de invierno el factor dominante es la velocidad del
viento, que disminuye la temperatura aparente de manera muy significativa. Por
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consiguiente, todas las medidas destinadas a proteger a los deportistas de la
incidencia del viento, mejorará su sensación de confort.
3. En condiciones de verano, la influencia de la humedad relativa en la temperatura
aparente es tanto más intensa cuanto mayor es la temperatura ambiental. A
temperaturas de 20ºC, el efecto del viento disminuye la temperatura aparente,
mientras que a temperaturas superiores a 30ºC, el viento la aumenta, tanto más
cuanto mayor es su intensidad.
4. El riego puede utilizarse como elemento de refrigeración de las superficies deportivas
por cuanto la evaporación del agua es un elemento que absorbe el calor ambiental.
Basados en las tablas psicrométricas, se ha determinado la disminución máxima de
temperatura que puede conseguirse por evaporación del agua de riego según sea la
humedad ambiental: en humedades relativas del 20% esta disminución puede alcanzar
los 16ºC, mientras que con humedades relativas del 80% tan sólo se disminuye la
temperatura aparente en 2 ó 3ºC.
5. En función de estos resultados, pueden considerarse las condiciones ambientales que
hagan recomendable la suspensión de la práctica del deporte, o bien la adopción de
medidas que faciliten su ejercicio.
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Abstract
This work presents a system that integrates web and video contents and a new authoring tool for the production of
MPEG-4 content with integrated web content. The main goal is to provide one interactive solution that allows users
to access the two kinds of information simultaneously, having at the same time an active role while watching
contents. An authoring tool allows users to be also content producers. The proposed solution presents an innovative
and attractive integration of contents for users. At the same time, gives the possibility for the user to create his own
contents. The architecture is composed essentially by components on a serving module and on a client module. The
serving module delivers the content to the end users, using a web server. The client module includes the production
module which is composed by the developed authoring tool. The system was tested to prove and analyse its
performance and it was possible to take conclusions about its functionality and utility based on functional tests,
usability tests and performance and scalability tests.
Key Words: Webvideo, Interactivity, MPEG4, Authoring Tool

Introduction
Television and Internet have become a life style. Most of the people rely on these
technologies as primary sources of information. Since Internet and television are the main
technologies of this age, they are converging technologies that can be potentially integrated,
and new forms of content can therefore be delivered.
Indeed, nowadays video content, such as a TV program, is dynamic and its information
changes over time and space. On the other hand, information on the Internet is mainly static,
but the user can interact and have control over that information, he sees what he wants,
whenever he wants.
With respect to interactivity, watching television has been so far a passive activity, where
broadcasters provide a range of programs and users choose a program from that range [1]. At
the same time, programs are more generalized, since as today programs serve the public
interest and appeal to a mass market, they are limited in the amount of detail, information
and personalization that they offer to the user. Due to this fact, the need to access
information related to TV programs will become more and more important for each person
lifestyle (which has become more diverse). It is now important to get information from a TV
program that is not presented on that TV channel content, but that can be found anywhere
on the Web [2]. The way people see television is also changing due to the use of digital
broadcasting as well as personal video recording [3]. New standards have been proposed by
organizations such as the Moving Pictures Experts Group (MPEG) aiming to set standards for
audio and video compression and transmission. For the creation of interactive video content
in particular, the MPEG-4 standard was essential, allowing to watch and to interact with video
content. MPEG-4 adopts an object-based model and provides a new level of interaction with
visual contents [4].
On the other hand, the Internet is growing and has been reported having almost 1,734
thousand millions users in the world on March 2010. This number shows how important the
Internet is for the human beings in this society. The Internet offers web pages with a high
level of interactivity, but the content is mainly static. The Internet evolution, with the Web
2.0, allows users to have an active role in the network, providing services that enable sharing
contents and personalizing pages.
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Indeed, previously, users needed to access the Internet to obtain related information about a
video that they had seen. With the integration of these contents, users can access both at the
same time, saving time and accessing more personalized and interactive content. Therefore
the use of interactive services, similar to those that are currently available on the Internet,
together with video streaming leads to the creation of dynamic and interactive content. This
can lead to a new evolution of web content and a new way of seeing video and web content.
With that in mind, this work aims to contribute to the state of the art in interactive video
content and Web 2.0 content. For this purpose, MPEG-4 will be the main technology for this
interactive application.
However, the creation of MPEG-4 content requires a complex authoring process. In order to
facilitate that creation and to satisfy users demands, it is important to develop an authoring
tool to edit audiovisual contents [5], which is also covered by this project.
This paper is organized as follows: this section presented the motivation and the main goals
behind this work. The next section presents the most relevant work in this area. Section III
describes the system architecture, section IV details the implementation and section V
presents the evaluation results. The main conclusions are presented on the last section
together with a short discussion of the results achieved and future work.

Related Work
This interactive solution draws from previous work in different fields, such as the Web, the
MPEG-4 standard, and Hypervideo, which are all reviewed hereafter.
Since the beginning of the web, the number of websites and the number of users has
increased exponentially, which demonstrates that the web is very popular, being currently
the most efficient mechanism to get and share information. The evolution of web can be
categorized into three generations, as follows: Web 1.0, Web 2.0 and Web 3.0. The web
history started with Web 1.0 which was based on making information available online, like
media information, creating always static web pages. The Web 2.0 is the web as we know, is
all about social networking and collaboration, giving to the user an active role. As it was
defined by Tim O´Reilly:
”Web 2.0 is a set of economic, social and technology trends that collectively form the basis
for the next generation of the Internet - a more mature distinctive medium characterized by
user participation, openness and network effects.”
The Web 3.0 is the future of the web which aims to bring intelligence into it, where individual
websites can be linked to new information streams. The main idea behind Web 3.0 is to link,
integrate and analyse data from multiple data sources allowing the user to get more
meaningful and actionable resources.
For Web 3.0 to become a reality, semantics to the web contents need to be added. It is
defined the meaning of the information that is currently available on the web allowing
computers and people to work better in a collaborative environment [6].
In Web 2.0, a large number of social websites like Blogs, databases like Wikipedia and video
on demand like YouTube have emerged. The Web 3.0 will focus on the integration of these
datasets that were created for Web 2.0 [7]. So, the integration of Web content into video
streaming, as proposed by this paper, is an important step towards the Web 3.0.
The MPEG-4 adopts the object-based model
with the main purpose of offering users a new
level of interactivity providing technology for
them to view, access and manipulate
audiovisual objects. A MPEG-4 scene has a
hierarchical structure, where each node is a
media object, as presented in figure 1.
The system part of MPEG-4 specifies the
description of the relationship between the
audiovisual components that constitute a
scene. The Binary Format For Scenes (BIFS)
describes the spatial and temporal behavior of

Figure 1. Logical structure of a scene
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the objects as well as its interactivity characteristics, BIFS instructions can be used to insert
new objects into a scene or to change characteristics of a specific object within a scene.
The MPEG-4 also defines a textual format for the description of BIFS streams. The Extensible
MPEG-4 Textual format (XMT) is a Extensible Markup Language (XML) based framework for
representing MPEG-4 scene description using a textual syntax.
The XMT framework consists of two levels of textual format: the XMT-A and the XMT-O. The
XMT-A is the low level description based on XML, describes each audio-visual element using
MPEG-4 specific features The XMT-A provides an one-to-one mapping between the textual and
binary formats. The XMT-O is a high-level abstraction of MPEG-4 features and is extended
from Synchronized Multimedia Integration Language (SMIL), which is a XML-based language
that allows authors to create interactive multimedia content.
Hypervideo is a video stream with anchors where the user can click, allowing the navigation
between the video and other media elements. It is similar to hypertext but while in the
hypertext the anchors are in a word or picture, in the hypervideo the anchor is in a video
scene or in a specific object in the scene [8].
Hypercafe is an experimental project which aims to illustrate this concept. This application
places the viewer inside a virtual cafe composed of video clips with actors in fictional
conversations, simulating the feeling of a visit to a cafe with stories around the user. In this
approach the user can travel between scenes, from a conversation to another, choosing the
way that the story is formed [8].
Several systems have been proposed in the literature for Video and Web integration,
exploring characteristics such as video browsing, conversion of video content to web content
and vice-versa, and the integration of both contents.
An example of a video browsing is the Content-Based Browser presented in [9], which is a
video browser that gives users the possibility of quickly view a video sequence and finding a
specific point in the scene. In this video browser, scene changes are defined internally to
form video shots. After this first process, each shot is analysed to get an abstraction of each
shot. This abstraction is referred as a representative frame or Rframe. Once the scene
changes are detected and the Rframes built, the Rframes are presented to the user, which
can scroll through all the Rframes in order to find his specific point of interest.
Web2Tv, another system described in [10], [11] converts web pages into TV programs. Users
can browse information from Internet as if they were watching a TV program, but they are
not required to have an active behavior. The images and videos presented in the web page
are extracted automatically and placed in a TV studio space and the corresponding text is
spoken in time by character agents, which means that images and video are synchronized
with the character speech. The extraction of images and corresponding texts of web pages
use a technique that consists of HTML page analysis.
On the other hand, Tv2Web is a system [12] that enables users to view video streams with the
corresponding metadata, such as closed captioning, by automatically transforming the stream
to web content. The authors describe a system using a topic segmentation scheme to detect
semantic scenes. Tv2Web is based on Dynamic HTML using JavaScript and HTML+TIME 2.0 in
order to control video thumbnails and text. It can perform transformation of a video stream
as video-line media to two dimension space media, generates web pages with multiple levels
of detail, and it is able to perform searches for content.
The transformation into web content involves the generation of metadata described by XML
and generation of web content according to users’ interactions. The metadata is generated
from closed captioning data and time codes and is described by XML. The web page shows
video thumbnails and the corresponding attached text. Whenever the level of detail changes
(zoom-in or zoom-out), it is calculated the text display area, so that whenever the thumbnail
is larger the text area is smaller.
Finally, WA-TV presented in [2], [3] is a method that converts TV programs into web content
and integrates the results with complementary information retrieved from the Internet. Since
TV programs are watched on a passive way, by converting the programs into web pages, WATV enables programs to be viewed through active browsing. Therefore the user can get an
overview of the program and search for a particular scene.
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The first characteristic of this system is the webification, which is the conversion from
broadcast media to web content. The second is the augmentation of the information, in
which web content is augmented with complementary information that was not originally
provided. And finally the browsing interface uses zooming operation which enables users to
control the level of detail displayed.
These systems were studied and most of the systems require an active behavior. However,
that behavior is still very limited in the level of interaction with users. None of the existing
solutions offer interactivity at an object level.
With the technology evolution, users will be expecting more, hoping to have more interactive
content and perhaps, with content integration, users no longer need to access information
separately, once they have all tied together in the same system.

Authoring Tool for User Provided Content
As presented in [13]: ”An authoring tool is a multimedia application that allows the designer
to assemble different media elements, in space and time, with the option to add interactive
behavior to the elements.”
The authoring tool provides functionalities to create interactive content without having to
understand all the code involved. In [13] it is also presented some of the expected
requirements for a MPEG-4 authoring tool, which includes:
• Support for multiple types of objects: video, images, text and geometric objects.
• Allow manipulation and combination of objects in a scene.
• Add interaction to the objects. Open and save projects.
In order to enable the interactive creation of MPEG-4 content, and its dynamic submission
into the WebVideo portal, it was developed an authoring tool for XMT. This authoring tool has
an architecture similar to the previously studied authoring tools [14], [5], [15], [13], [16], as
we can see in figure 2. Based on this architecture, the user can compose his MPEG-4 scene
with tools provided in a GUI. A scene composition tree represents the scene as internal data
structure. After the scene composition, the representation is created. The corresponding XMT
files are created with a XMT generator, so that these files can be parsed and displayed as a
visual scene. The GUI allows users to edit or insert audiovisual objects, text, geometric
objects and at the end, compose a scene. It provides a set of drawing and editing tools for
multiple media types. Users have direct manipulation over the content and immediately
access to the final output [14]. The Scene
Composition Tree is a data structure that allows
managing the objects internally. With this data
structure it is possible to generate, delete,
insert and approach the tree and it consists of
scene, object and event information [14], [5].
The XMT generator produces the XMT-A and
XMT-O files. It receives the scene composition
data tree as input and search the tree before
generates the XMT file. The XMT Parser parses
the files to generate the scene tree [14], [5].
The MP4 Converter converts the XMT documents
into MP4 files that can be played back in a
proper player [5]. The authoring tool
implementation can also be integrated with the
xmtBatch application from the IBM toolkit.
Figure 2. Authoring Tool Architecture

Integrated Platform System
As it was already mentioned, this project aims to integrate web and video content, creating a
richer content to be delivered to the end user. To this new content, we call WebVideo. The
WebVideo content can be constituted of video content, web content, or a combination of
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video and web content and is a mp4 file format obtained through the conversion of a XMT file
format to the resulting mp4 format.
The integrated system is presented in figure 3 and it is composed of a server side and a client
side. The client side also includes the content production, which can be at the client side due
to the authoring tool that was created.
The solution WebServer is currently available at IST TagusPark, to deliver content to end
users through HTTP streaming. Users can access WebVideos through a client application which
corresponds to a MPEG-4 player application that will be available for download, or they can
access the WebVideos online, through the Web Portal.
The Web Portal is a combination of a web page with a video player. Through this portal the
user can access the available WebVideos that are stored, as well as submit new videos. The
portal main page is already a WebVideo composed of a web page with an embedded MPEG-4
video working as a menu. This menu presents the available stored WebVideos and provides
links to these WebVideos, using the studied hypervideo concept.
The user can also submit new WebVideos, when this happens, the WebVideo menu will be
automatically updated and its
content will change dynamically to
present the submitted WebVideos.
For example, when a web page is
modified,
it
is
automatically
updated, and when users access
that web page again, they will see
the new content, the same principle
is used to update the WebVideo
menu, when a user submit a new
WebVideo this information will be
available on the next access. This
innovation
shows
how
a
functionality that can be seen on
the internet is here used in video.
This solution allows an object level
interactivity that was not achieved
in previous systems, integrating web
information to those objects.

Figure 3. Proposed integrated system

WebStream Content Distribution Components
A description of the developed solution components is detailed in this section. The integrated
system was developed on a Windows7OS, using the JAVA framework. JavaScript was employed
for the creation of the web Portal, and the authoring tool was developed in C#.
IBM Toolkit For MPEG-4
The framework that was chosen as a basis for this platform is the IBM Toolkit for MPEG-4. This
toolkit consists of a set of java classes, APIs and sample applications that give the basis to
develop applications on top of it. The supporting applications available are:
• Avgen - an easy-to-use GUI tool for the creation of audio/video-only content.
• XmtBatch - a tool for the creation of richer MPEG-4 content beyond audio and video.
• M4Play - a MPEG-4 client playback application.
• M4Applet for Internet Streaming Media Alliance (ISMA) - a java player applet for ISMAcompliant content.
• M4Applet for Hypertext Transfer Protocol (HTTP) - a java player applet for play
MPEG-4 content over HTTP.
The toolkit is java-based which means that the applications are cross-platform and will run on
any java-supporting platform. The WebStream solution employed the XmtBatch, the applet
for HTTP and the player. The XmtBatch was directly used from the toolkit, the player and the
applet were modified using the SDK and the available API.
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Applet
The IBM Toolkit for MPEG-4 includes an applet for MPEG-4, with some limitations, such as:
• It does not allow the presentation of web pages associated to a media object.
• no control bar available with controls like stop and pause.
Due to the limitations, new functionalities were implemented in the new applet (such as
adding a control bar allowing users to make pause and stop on the video, control the sound
and to see the video length). In order to make possible to access web pages related to the
content, it was implemented the handleAnchor() method. This method allows handling
unknown anchor URLs, so that when a web page URL is detected, associated to a media
object that web page is presented. For instance, for a WebVideo being seen having media
objects with associated web pages URLs, whenever the user clicks on those objects the
related web pages are presented.
Player
It was also implemented a new player, since the IBM Toolkit had the following limitations:
• It was not possible to present a web page associated to a media object.
• It was not possible to establish a network connection to the server in order to watch
contents stored in the server.
The first limitation is solved by implementing the handleAnchor() method. Whenever a media
object contains an anchor to a web page, this method is called opening a web browser with
the specific web page. The second limitation was solved by the implementation of a
streaming module to enable a network connection. With this option the user can access the
WebVideos stored at the web server through a network connection. The streaming method
creates a JFrame, this JFrame includes a Jbutton and to this button is associated the
addActionListener() method, this method associates the ActionListener interface to the
button. The ActionListener interface specifies the method actionPerformed() to handle
events. Whenever a user inserts a URL, the actionPerformed() method is invoked, receiving
the URL string so that a network connection will be established as needed to access the
content. Protocols such as RTSP and HTTP can be used.
Web Portal
The Web Portal is one of the most important modules of this project. It is through the Web
Portal that users can access the WebVideos stored on the web server, submit their own
WebVideos, download the player application and give their reviews for the project.
Figure 4 shows the Web Portal. It is composed of two applets and an iframe. The first applet
shows a WebVideo menu presenting the WebVideos stored at the server and that the user can
see. Whenever the user chooses one WebVideo, that WebVideo is presented on the second
applet, that is represented in the close up to give a better idea of movement. The iframe
beside the second applet presents the web content associated to media objects within the
WebVideo that is being watched. The web
content only appears when the user selects
the respective media objects. The Web
Portal also contains, a section where users
can submit new WebVideos, a link to
download the player application and a link
to a poll for users give their feedback.
Another important section is the help
menu, where it is explained how the Web
Portal and the player application work and
some examples are given in order to
facilitate the users understanding of the
system.
WebVideo Menu Actualization
Upon publication of a new or modified
WebVideo, the WebVideo menu (which is
also itself a WebVideo) is automatically
updated. To achieve this functionality, it is

Figure 4 – WebVideo Portal
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used a Common Gateway Interface (CGI) and a java program. The CGI script is designed to
accept and return data, and it is used for web servers to interact dynamically with users. The
developed CGI program receives a .mp4 file and stores the .mp4 file in the updatedVideos
directory in the web server. The CGI script also executes the developed java program which
receives as arguments the uploaded WebVideo and the file extension. The java program uses
the Document Object Model (DOM) parser to update the WebVideo menu XMT file, as it was
explained before, the XMT file is based on XML which makes possible to edit the file as a XML
document using the DOM parser.
To obtain the new menu in the mp4 file format it is used the XmtBatch class, available on the
toolkit SDK, to convert the updated XMT file to a mp4 format automatically through the CGI.
Applets Communication
Initially we intend to embed the WebVideos inside the WebVideo menu, so that when an user
chooses one WebVideo from the Menu the WebVideo was presented inside the Web-Video
Menu. However this implementation was not possible because an mp4 file can enclose
multiple types of data, video, audio, images and a scene description, which makes impossible
to embed a WebVideo inside another considering the multiple streams that a WebVideo can
contain. It is solely possible to embed one specific stream from the file, for example
file.mp4#video(3) would get the third video stream in the mp4 file.
So, WebVideos menu use two applets, one to present the menu and another to present the
selected WebVideos. To achieve this it is required to have some communication between the
two applets, in order to inform the second applet about the WebVideo that the user wants to
view, that was selected in the first applet. This communication is made between JavaScript
and the java applet using LiveConnect. LiveConnect allows Java and JavaScript
communication within a web page. From the java side, it allows an applet to invoke scripts of
a web page. From the JavaScript side, allows to invoke applet methods. Before initializing the
communication, LiveConnect must be enabled. This is done by including a mayscript attribute
in the applet element. After the initialization it was implemented java to JavaScript
communication. First in the java applet it is required to get a reference to the browser
window. Then, to call the JavaScript method to be executed it is used the call() method. In
this case, the method name is videoUpdate() and the argument is a link to the WebVideo to
be seen. The videoUpdate() method initializes the second applet with the WebVideo that the
user chooses to see.
Search Engine
A search engine was also implemented in the Web Portal, which allows the users to search for
a particular WebVideo. This is useful when a large number of WebVideos are available on the
portal. This search engine, as the submission feature, also uses a cgi program. This cgi
program is called search.cgi and receives as input the text that was inserted for searching.
This search.cgi program executes a java program that analyses all the stored WebVideos
names, in order to verify if there is a correspondence between them and the searched text.
This analysis is made in the file that stores the name of all WebVideos in the web server.
When a WebVideo name corresponds to the search, the information about that WebVideo is
added to a XML file, using the same process that is used when a WebVideo is submitted. In
the end, the XML file is converted to a m4x file and the cgi program redirects users to an html
page similar to the main page, but instead of the WebVideo menu, it is shown the search
result.
Facebook integration
The WebVideo Portal can be seen as a new type of social network where users can access and
share contents, in this case, WebVideos. Due to this social network component, an integration
of the Web Portal with the social network Facebook, was developed.
Using the Facebook API, the possibility to login and logout of the Facebook account was added
to the Web Portal. Once users are logged in the Web Portal, they can add comments and
make ”Like” of contents, just like they normally do on Facebook.
This work aims to add some innovation to the world of multimedia content creation and
distribution within social networks, and so the importance of integrating it with social
networks such as Facebook.
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Evaluation - Functional tests
This section presents functional tests to the integrated system and authoring tool. The client
runs in a single computer for the realization of these tests. From this computer the user
access the web server content through the Web Portal and through the player application,
that needs to be downloaded, and creates its own content with the authoring tool.
Next it is presented and analysed the number of required actions needed to complete the
functional tests of the integrated system. In figure 5a, it can be seen that tests 2 and 4 need
more actions to be executed. This happens because in these tests the user needs to download
the player application, open it and then watch the WebVideo, while in tests 1 and 3 the
WebVideos are accessed directly on the Web Portal. It is also of notice that the test 5 only
takes 6 steps, which shows that is not difficult for the user to submit new WebVideos.
Another test that was made had as purpose the measurement of time (Figure 5b).
For each test, ten measurements were made. In figure 5c is presented the standard deviation
for each test. For the same reason, this test also has a high standard deviation, which means
is more unstable because some users can access the additional information and download the
player quickly than others.
The same procedure was taken to evaluate the functionality of the authoring tool (Figure 6a).
In figure 6b, it is possible to observe that the tests that take more time are test 2, 5 and 9.
This is due to the fact that in the tests 2 and 5 the user has to insert a higher number of
objects than in order tests and in test 9 the user has to convert multiple XMT files to the MP4
file format. These three tests, as one can see in figure 6c, are also the ones with a higher
standard deviation, which is reasonable since these tests require more user actions than the
others and some users can do it more quickly than others. Test 4 needs more time to be
executed, due to the need by the user to download the player application. The user can also
require additional information, clicking on media objects, which will open the web pages.

a)
b)
c)
Figure 5. Platform: a) Chart with the representation of the number of users actions for each test b) Chart with each
test average duration (for Chrome – results for Internet Explorer and Firefox were similar) c) and standard deviation.

a)
b)
c)
Figure 6. Authoring tool: a) Chart with the representation of the number of users actions for each test to the
authoring tool. b) Chart with the representation tests duration and c) of standards deviations for each test.

Evaluation - Usability tests
The system and authoring tool usability were tested using a questionnaire based on the
research performed by IBM [17] about subjective usability measurement providing an efficient
and validated questionnaire. From this questionnaire four scores were obtained. The results
of each score are presented in the table 1 regarding the integrated system.
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING UBI2011 - 28-30 Nov 2011 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

Table 1 - Scores obtained for the integrated system
Score
Overall Satisfaction
System usefulness
Information quality
Interface quality

Average
2,12
2,096
1,3
1,4

Table 2 – Scores obtained for the authoring tool
Score
Overall Satisfaction
System usefulness
Information quality
Interface quality

Average
1,94
2,056
1,76
1,925

Table 2 presents the results of each score regarding to the authoring tool. Each question had
a 7-point scale where 1 means totally agree and 7 totally disagree.
Looking at the presented results it is possible to observe that users had a positive evaluation
about the prototype, including the integrated system and the authoring tool, being 1 the
highest result and 7 de lowest one.
Some special questions were also made about this prototype. Analysing the results of these
questions, we can conclude that most of the users that respond to this questionnaire are
interested in this type of integration and 85% of them prefer to watch this content on the
computer, 54% on the TV and only 31% will use the mobile to access this type of content.
It was also asked for what type of contents users want to access additional information. Most
of the users prefer to access additional information about news, films and music. Most of the
people that refer other type of content had suggested advertisement. It is also important to
refer that most of the users access content through the Web Portal, only a few have tried the
client application and those that have tried both of them, prefer the Web Portal.
With respect to video quality, it was asked to users how they classify the video quality, being
the average result obtained 2,21. It was also asked how they classify the synchronization of
the media objects with the related web pages and the average result is 2,37.

Evaluation - Performance and Scalability tests
To test the performance and scalability of the integrated system, it was used the Httperf
program, a command line based program that generates HTTP requests and it is designed to
test web servers through these requests. The intention of these tests was to generate
requests and cause as much traffic as the server could sustain, leading to the conclusion that
the web server used is a good solution for this prototype where the number of users is not
very higher (for more details on the solution’s performance and scalability tests, see [18]).

Conclusions
This paper proposes an interactive system that integrates web and video content, creating a
richer content, named, WebVideo. It allows users to view video content, interact with the
media objects presented in it and access web information about those objects, all in one
system. It was also proposed an authoring tool, enabling users to be also content producers.
The most relevant work was analysed. Some existing systems were discussed, exploring
characteristics such as video browsing, web to TV and TV to web conversion and the
integration of both contents. Work on authoring tools was also overviewed.
It was developed all the integrated system and authoring tool. The integrated system allows
to watch video and web content under a unified platform, originating the content that is
called WebVideo. The content is transmitted through progressive HTTP streaming and a Web
Portal was created where users can view all the WebVideo but also submit their own contents
and with a dynamically actualization of video content, the new WebVideos automatically
appear on the Menu. This solution, and mainly the Web Portal can be the beginning of a new
and innovative concept with respect to ”social networks”.
It was also developed an authoring tool for the creation of MPEG-4 content, which allows
users to create their own content - WebVideos, and submit them through the Web Portal.
The evaluation of the proposed solution was performed with functional tests, which tested all
functionalities of the integrated system and authoring tool. Usability tests were also
performed with the aim of getting users opinion about the solution and further improvements
that can be made. Considering the users feedback, this platform has a great potential to be
widely deployed and that users are interested in this type of contents and interactivity.
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Future work will lead to further optimizations of the presented solution, namely in terms of
the content delivery network, since the actual solution is not proper for a large scale usage.
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Area Científica – CT 12 – Gestão Industrial, Produção e Manutenção
Resumo
Dando continuidade ao primeiro artigo apresentado nesta conferência, onde se propõe uma metodologia de melhoria
da fiabilidade tendo em conta não só a escolha dos níveis mais adequados mas também os custos inerentes,
permitindo a sua optimização, neste segundo artigo apresenta-se um estudo relacionado com os custos de aquisição e
de exploração dos bens, tendo igualmente em consideração a sua fiabilidade e disponibilidade operacionais.
Palavras Chave: fiabilidade; custos de exploração; nível adequado de fiabilidade

1. Introdução
No primeiro artigo tivemos ocasião para apresentar as definições de fiabilidade, bem, avaria e
falha, de acordo com a normalização em vigor [1], sendo conveniente ter-se presente que a
fiabilidade representa a probabilidade de um bem funcionar satisfatoriamente, isto é, de
cumprir a função para a qual foi dimensionado, durante um certo intervalo de tempo. Quanto
ao conceito de bem, representa qualquer elemento, componente, aparelho, subsistema,
unidade funcional, equipamento ou sistema que pode ser considerado individualmente, sendo
usual, em manutenção industrial, classificar os bens em componentes, órgãos, equipamentos
e sistemas, numa escala de complexidade crescente [1,2]. Conforme exposto em [2], o
cálculo da fiabilidade carece de informações oriundas dos fabricantes dos bens, dos seus
utilizadores, e de bases de dados tornadas públicas.
Quanto aos fabricantes, utilizam ensaios normalizados, sendo os resultados obtidos
independentes das aplicações reais dos bens. Esta fiabilidade resulta assim da qualidade
inerente ao projecto e à construção, e é designada por fiabilidade inerente, intrínseca, ou à
saída da fábrica. No que respeita aos utilizadores, podem fornecer aos fabricantes,
periodicamente, os históricos dos acontecimentos dos seus bens, obtidos com base na
experiência de funcionamento, de forma a permitirem a actualização e o aumento de
informação das bases de dados dos próprios fabricantes, ou então podem determinar eles
próprios a fiabilidade, que é designada por fiabilidade demonstrada ou intrínseca.
No que respeita às bases de dados públicas, existem algumas de equipamentos de processos,
como são os casos da PDS (sensores, controladores e válvulas), EIREDA (indústria nuclear
francesa), e T-book (indústria nuclear sueca) [2], sendo ainda de salientar o Metropolitano de
Lisboa que, no seu endereço de internet disponibiliza as taxas de avarias, em avarias por mil
quilómetros, relativas ao seu material circulante.
Na prática, se bem que a função probabilística “fiabilidade” possa ser representada através
de diversas funções de probabilidades, contínuas ou discretas (normal, normal logarítmica,
exponencial negativa, Weibull, Student, Poisson), a mais comum e universalmente aceite é a
função contínua exponencial negativa, ou seja [2,3,4]:
R ( t )= e −λt
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(1)

sendo λ a taxa de avarias, suposta constante, e t a variável tempo. Por outro lado, as funções
fiabilidade (probabilidade de sucesso) R (t) e infiabilidade (probabilidade de insucesso) F (t)
são complementares:

R ( t ) + F ( t ) =1

(2)

2. Custos de Exploração
Considerem-se os seguintes custos, associados a um bem, por exemplo um equipamento
complexo [5]:
CA

–

CE

–

CR

–

CM

–

CP

–

custos absolutos de aquisição, transporte, instalação, ensaios de entrada em
funcionamento, e outras afinações do bem, em euros,
custos relativos por unidade de tempo, da energia consumida pelo bem
(combustíveis líquidos, sólidos ou gasosos, energia eléctrica), em euros por ano,
custos relativos por unidade de tempo, dos recursos humanos (mão-de-obra)
afectos ao sector de manutenção, e associados exclusivamente à manutenção
do bem, em euros por ano,
custos relativos por unidade de tempo, dos materiais utilizados nas
intervenções de manutenção do bem, planeadas ou não, em euros por ano,
custos totais absolutos das perdas de produção, devidas a uma imobilização do
bem, e causadas pelas suas avarias, em euros por avaria (custo médio
ponderado dos prejuízos devidos às avarias ocorridas no período de
funcionamento em análise).

Note-se que a soma dos custos CR + CM representa os custos directos relativos de manutenção,
enquanto que CP é o custo absoluto da produção não produzida, isto é, o custo indirecto da
manutenção, sendo de salientar que este último custo se refere apenas a uma imobilização
equivalente do bem, sendo contabilizado em termos médios ponderados, para o período de
funcionamento em análise. Ou seja, representa o valor médio ponderado dos custos das
perdas de produção associados a todas as imobilizações durante aquele período de tempo. Por
conseguinte, para um período de funcionamento do bem TF (em anos), os seus custos totais
de exploração, em euros, são calculados através da seguinte expressão [5]:

CT = C A + ( CE + CR + CM ) TF + CP [ 1 − R ( TF )]

(3)

sendo R ( TF ) a fiabilidade do bem reportada ao período de funcionamento em análise.
Desenvolvendo seguidamente a expressão da fiabilidade em série de Maclaurin (ou de
Stirling), obtém-se [5,6]:

R ( TF ) = e − λ TF = 1 − λ TF +

(λ TF )2
2!

−

(λ TF )3
3!

n

(− λ TF )n

i=0

n!

+ K= ∑

(4)

Atendendo ainda a que se pode escrever, tendo em atenção os valores usuais de fiabilidade,
isto é, bastante elevados e próximos da unidade [5]:

R ( TF ) ≈ 1 − λ TF

(5)

sendo a taxa de avarias expressa em avarias por ano, virá, por substituição [5]:

CT = C A + ( CE + CR + CM ) TF + CP λ TF
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(6)

Ainda relativamente aos custos da produção não produzida, note-se que se tem, em termos
dimensionais:

CP λ TF = [ euros por avaria ]× [ avarias por ano ]× [ anos ] = [ euros ]

(7)

Além disso, quanto menor for a taxa de avarias (número médio aritmético de todas as avarias
ocorridas no período de funcionamento em análise), como é evidente, mais reduzidos serão os
custos de imobilização.
Considere-se o exemplo de um equipamento de produção, que apresenta os dados de
exploração expostos na Tabela 1, obtidos directamente da experiência do utilizador para um
período de funcionamento de 3 anos.
Tabela 1 – Dados de exploração de um equipamento de produção.
Período de funcionamento TF

3 anos

CA

25000 €

CE

2000 €/ano

CR

1500 €/ano
4000 €/ano

CM
Ano 1

Ano 2

Ano 3

nº de avarias

2

prejuízo total médio por avaria

8000 €

nº de avarias

4

prejuízo total médio por avaria

50000 €

nº de avarias

1

prejuízo total médio por avaria

12000 €

Para este exemplo concreto, tem-se assim, respectivamente, no tocante aos cálculos
intermédios:

λ=
CP =

2+ 4+1
= 2,33 avarias/ano
3

2 × 8000 + 4 × 50000 + 1 × 12000
= 32570 €/avaria
2 + 4 +1

Note-se que, na Tabela 1, optou-se por expressar, para cada ano, o montante do prejuízo
total médio por avaria, contudo pode-se indicar, igualmente, o prejuízo total acumulado para
cada ano, na medida em que o cálculo de CP conduz, obviamente, ao mesmo resultado, ou
seja:
TF

∑ (nº de avarias por ano × prejuízototal médio por avaria)

CP =

a=1

nº total de avarias ocorridas durante TF

=

TF

∑ ( prejuízototal anual)

=

a=1

nº total de avarias ocorridas durante TF

Por conseguinte, o custo total de exploração do equipamento será o seguinte:
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(8)

CT = 25000 + ( 2000 + 1500 + 4000 ) × 3 + 32570 × 2,33 × 3 = 275164 €
Quanto ao custo variável de exploração, que depende da forma como o bem é utilizado assim
como das políticas de manutenção aplicadas, que influenciam directamente a taxa de avarias,
a fiabilidade, a disponibilidade operacional, o planeamento dos activos humanos da
manutenção, e os prejuízos associados à produção não produzida, é igual à diferença entre o
custo total e o custo fixo de aquisição, ou seja:

CVE = CT − C A = ( CE + CR + CM ) TF + CP λ TF

(9)

tendo-se, para o exemplo numérico apresentado, 275164 – 25000 = 250164 €.
Importa ainda realçar que os custos totais de exploração, quando o bem se encontra em plena
laboração numa unidade fabril, são calculados de uma forma rigorosa, na medida em que se
dispõe do seu histórico, permitindo os resultados obtidos encetar acções de melhoria contínua
no sentido de se optimizar a sua exploração, em todas as vertentes incluídas na expressão do
custo total, o mesmo se aplicando na situação respeitante à aquisição de mais equipamentos
rigorosamente iguais ou bastante similares.
A dificuldade, traduzida pela incerteza associada à contabilização dos custos variáveis de
exploração, reside na tomada de decisão respeitante à aquisição do bem pela primeira vez,
em que a única certeza existente é a do seu custo fixo de aquisição. Na prática, os custos CE,
CR, CM e CP deverão ser calculados aproximadamente através da colaboração directa e da
partilha de informação entre o fabricante do bem e o seu utilizador. Por exemplo, o
fabricante deverá fornecer ao utilizador o consumo médio de energia, a taxa de avarias
esperada, e as políticas de manutenção mais adequadas, para que este, em função do tipo e
do tempo de utilização do bem, assim como das práticas adoptadas pelo departamento de
manutenção e de produção, possa determinar aqueles custos sem grande margem de
incerteza. Quando se pretende adquirir um determinado bem pela primeira vez e em relação
ao qual o utilizador não possui qualquer experiência de exploração acumulada, dever-se-á
dispor de mais de uma opção de escolha, sendo aconselhável ainda que o custo total de
exploração desse bem se reporte à totalidade do tempo previsível de duração da unidade
fabril ou da linha de produção onde se encontra inserido. Para o cálculo deste custo poder-seá utilizar a expressão demonstrada anteriormente, com as devidas adaptações [5]:

CTU = NBU C A + ( CE + CR + CM ) TPU + CP λ TPU

(10)

sendo, respectivamente [5]:
CTU

–

NBU

–

TPU

custos totais de exploração do bem, para
duração da unidade fabril, em euros,
número equivalente de bens a adquirir,
totalidade do tempo previsível de duração
totalidade do tempo previsível de duração

a totalidade do tempo previsível de
de modo a que consigam cobrir a
da unidade fabril,
da unidade fabril, em anos.

De um modo geral, o tempo previsível de duração dos bens é inferior ao tempo previsível de
duração da unidade fabril, daí que se tenha afectado os custos absolutos de aquisição do bem
pelo parâmetro NBU.
Por exemplo, se o tempo previsível de duração do bem for TA = 6 anos, e o tempo previsível
de duração da unidade fabril for TPU = 20 anos, então para que a unidade produza sem
problemas durante esses 20 anos deverá adquirir 4 bens (20/6 = 3,33). Porém, no que respeita
ao último bem adquirido, ele irá laborar não durante 6 anos mas apenas durante 20 – 6 × 3 = 2
anos, daí que NBU represente não o número real de bens a adquirir mas sim o seu número
equivalente 20/6, ou seja, TPU/TA, evitando-se deste modo a contabilização dos anos de não
funcionamento do último bem a adquirir no termo NBUCA.
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Por conseguinte, pode então escrever-se [5]:

CTU =

TPU
C A + ( CE + CR + CM ) TPU + CP λ TPU
TA

(11)

devendo, como é óbvio, verificar-se a condição TPU ≥ TA. Como aplicação prática, considerese o exemplo explicitado através dos dados expostos na Tabela 2, pretendendo-se adquirir um
determinado bem devendo a decisão ser tomada tendo em atenção as 3 opções possíveis.
Tabela 2 – Valores de suporte para a tomada de decisão
de aquisição de um bem.
Tempo de duração da unidade fabril TPU = 30 anos
Características do bem a adquirir
Opções

1

2

3

TA [anos]

6

8

10

CA [€]

20000

28000

35000

CE [€/ano]

1500

1750

1400

CR [€/ano]

1750

1000

800

CM [€/ano]

2000

1700

1500

CP [€/avaria]

50000

50000

52000

λ [avarias/ano]

2

1,5

0,5

De acordo com a expressão anteriormente deduzida, tem-se assim, respectivamente, para
cada uma das três opções disponíveis:
CTU 1 =

30
× 20000 + ( 1500 + 1750 + 2000 ) × 30 + 50000 × 2 × 30 = 3257500 €
6

CTU 2 =

30
× 28000 + ( 1750 + 1000 + 1700 ) × 30 + 50000 × 1,5 × 30 = 2448500 €
8

CTU 3 =

30
× 35000 + ( 1400 + 800 + 1500 ) × 30 + 52000 × 0,5 × 30 = 996000 €
10

Por conseguinte, face a estes resultados, a opção mais conveniente a tomar será a 3, na
medida em que apresenta o custo total mais reduzido. Como se constata facilmente, os
objectivos deste estudo podem ser discriminados como se apresenta seguidamente:
●

●

Não se deve decidir exclusivamente em função dos custos de aquisição de um bem,
na medida em que, de um modo geral, representam uma parcela reduzida no
cômputo global dos custos, como sucede no exemplo numérico apresentado:
100000 € / 3257500 € = 3 % (opção 1), 105000 € / 2448500 € = 4,3 % (opção 2),
105000 € / 996000 € = 10,5 % (opção 3). Se o critério fosse este, então a primeira
opção seria aparentemente a melhor.
As perdas prováveis de produção devidas à ausência de fiabilidade, representam, de
um modo geral, a parcela mais significativa no cômputo global dos custos:
3000000 € / 3257500 € = 92 % (opção 1), 2250000 € / 2448500 € = 92 % (opção 2),
780000 € / 996000 € = 78 % (opção 3). Estas perdas são bastante menos significativas
para a opção 3, uma vez que a taxa de avarias é a menor de todas, apesar do custo
da produção não produzida, por avaria, ser ligeiramente superior quando comparada
com as opções 1 e 2.
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●

●

●

Como se prova no exemplo apresentado, decidir apenas com base no custo de
aquisição dos bens é um erro que poderá sair muito caro, ao longo do ciclo de vida
desses bens, ou seja, poderá ser a confirmação da máxima popular “o que é barato
sai caro”, na medida em que não se tem em linha de conta as perdas prováveis de
produção durante o desempenho do bem.
Prova-se ainda que o aumento da fiabilidade não implica necessariamente, antes pelo
contrário, o aumento dos custos globais de exploração de um bem. Isto é,
normalmente é preferível pagar a qualidade no acto da compra, quando se tem a
garantia de que a fiabilidade adquirida é a máxima de entre as opções disponíveis,
uma vez que os custos variáveis serão também os menores possíveis.
Neste estudo não se contabilizam os efeitos da inflação, nem tão pouco as
consequências dos prejuízos de não produção induzidos por crises económicas
imprevisíveis, atendendo a que os resultados obtidos, em termos de custos, para
todas as opções possíveis, conduzem sempre à mesma seriação.

3. Nível Adequado de Fiabilidade
Como é sabido, não existem normas ou procedimentos rígidos que permitam definir qual o
nível máximo de fiabilidade para um determinado bem. Na prática, quando se dispõe de
várias opções de escolha, o procedimento que se aconselha é o exposto na secção anterior,
podendo ainda a fiabilidade ser melhorada através da adopção das políticas e práticas de
manutenção mais convenientes. No entanto, é possível associar a taxa de avarias de um bem
aos seus custos de instalação assim como aos custos da linha de produção ou da unidade fabril
onde se encontra inserido, com a finalidade de se optimizar a sua fiabilidade. Assim sendo,
define-se o seguinte factor de aferição, adimensional, em que CPU representa o custo
previsível da linha de produção ou da unidade fabril [5]:



CP λ TPU
CP
K=
=
TPU
CA
C

CA + CPU
+ PU
 TA
TA
TPU




 λ = Ko λ




(12)

Por conseguinte, o nível mais adequado para a taxa de avarias poderá ser estimado através da
seguinte expressão, a partir do conhecimento aproximado dos valores de K e Ko:

λ=

K
Ko

(13)

Outro aspecto a considerar relativamente à fiabilidade de um bem e aos custos associados,
prende-se com a seguinte questão: “qual é a política de manutenção mais adequada –
proceder a pequenas intervenções com uma periodicidade elevada e com custos de paragem
de produção reduzidos (taxa de avarias equivalente elevada), ou então efectuar grandes
intervenções com periodicidade reduzida e com custos elevados (taxa de avarias reduzida) ?”
A decisão deverá ser tomada caso a caso, em função da especificidade do bem e das suas
funções. Por exemplo, para um determinado bem a incluir numa unidade com uma duração
TPU = 20 anos, se existir a opção de escolha entre ter-se CP = 5000 € e λ = 5 avarias/ano, ou
CP = 30000 € e λ = 0,5 avarias/ano, uma vez que se teria, respectivamente:

CP λ TPU = 5000 × 5 × 20 = 500000 €
CP λ TPU = 30000 × 0,5 × 20 = 300000 €
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então a segunda opção seria a melhor. Ou seja, na prática, dever-se-á optar pela situação
que minimize o produto CP λ. Tendo ainda em atenção a Eq. (12), ao impor-se um
determinado valor para K, está-se a impor um valor para aquele produto, CP λ, e,
consequentemente, de forma combinada, para CP e para λ. Na sequência, sabendo-se o valor
provável para CP calcula-se Ko. Ou seja, está-se a aplicar na prática a Eq. (13).

4. Considerações Finais
Através do estudo económico e contabilístico que se apresenta, baseado, como se explicitou
no nosso primeiro artigo, na excelente obra [5] que, apesar da sua idade ainda se mantém
actualizada, contendo análises sobre fiabilidade notáveis, facilmente se constata que é de
todo o interesse optar por bens de elevada fiabilidade, na medida em que, mesmo que
apresentem os maiores custos de aquisição, os custos mais importantes, que são exactamente
os associados à fiabilidade, são os mais reduzidos possíveis, permitindo desse modo optimizar
os custos globais do ciclo de vida desses bens e das próprias instalações industriais onde se
encontram inseridos. Ou seja, para finalizar, deve-se interiorizar que “o que é barato sai
caro”, sendo de toda a conveniência apostar de facto na qualidade, mesmo que os
investimentos iniciais sejam mais onerosos quando comparados com outras opções, mais
baratas mas menos fiáveis.
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Resumo
O tema ambiente interior em edifícios surge forçosamente associado à energia e ao conforto. O conceito de
qualidade do ambiente interior é um tema bastante complexo e abrangente, que depende de um grande número de
factores. Esses factores podem ser agrupados em quatro grandes áreas, a qualidade do ar, a qualidade higrotérmica,
a qualidade acústica e a qualidade da iluminação.
Este trabalho tem como objectivo avaliar as consequências na saúde dos ocupantes, das condições e das situações de
deficiência do ambiente interior dos edifícios de habitação, provocadas pelos materiais de construção de pouca
qualidade e pela má implementação de medidas de eficiência energética. Para avaliar melhor estas consequências
efectuou-se um estudo de caso, precisamente dois inquéritos destinados a diversos intervenientes, em que se
pretendeu avaliar a sensibilidade das pessoas sobre as condições da habitação e os seus efeitos na saúde dos seus
ocupantes.
Palavras-chave: Habitação, Saúde, Habitação saudável, Qualidade do ar interior, Sistemas de ventilação.

1.

Introdução

Os engenheiros civis e arquitectos realizam diversas actividades e intervenções que devem ser
úteis para toda a sociedade e devem ser fundamentadas em perspectivas éticas e
ambientalmente responsáveis. A cada ano que se passa a população e a sociedade em geral
preocupam-se, cada vez mais, com as questões ambientais e também os engenheiros devem
tentar assegurar a sustentabilidade ambiental do planeta Terra.
A sociedade ao preocupar-se em poluir menos o ambiente, ao aplicar materiais de construção
de boa qualidade nas suas construções e ao cumprir os requisitos de eficiência energética
proporcionará a preservação do ambiente e uma melhor qualidade de vida, onde os problemas
de saúde acabarão por diminuir significativamente.
O estudo do ambiente interior em edifícios surge forçosamente associado à energia e o
conforto. A energia está sempre associada ao consumo de energia e o objectivo será sempre
de o reduzir para níveis aceitáveis. Já o conforto é um parâmetro muito complexo e difícil de
quantificar, pois depende não só de parâmetros externos, como as cores, formas, luz,
temperatura, humidade relativa, qualidade do ar, etc., mas também da sensibilidade e tipos
de reacção dos indivíduos, do seu comportamento e tipo de actividade.
O conceito de qualidade do ambiente interior também é bastante complexo e abrangente,
dependendo de um grande número de factores como a temperatura, humidade relativa,
velocidade do ar, existência de odores, concentração de micro-organismos ou poeiras em
suspensão no ar, nível de ruído e iluminação, entre outros, que podem ser agrupados em
áreas distintas. A preocupação relativa à qualidade do ambiente interior aumenta com o
crescimento do número de “edifícios doentes”.
A qualidade do ambiente interior é uma preocupação que o Homem vem tendo ao longo dos
últimos séculos. Portugal, como todos os outros países, não é excepção e este tema tem vindo
a ser referido e analisado por alguns autores e instituições, através de dissertações e
publicações.
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Por estas razões, entendeu-se ser do maior interesse desenvolver este estudo sobre a
qualidade do ambiente interior e as suas consequências na saúde dos ocupantes de edifícios
de habitação.
O objectivo geral deste trabalho é avaliar as consequências que as condições e as situações
deficientes do ambiente interior dos edifícios habitacionais podem provocar na saúde dos seus
ocupantes. A utilização de materiais de construção desadequados e a deficiente
implementação de algumas medidas de eficiência têm repercussão na saúde das pessoas,
principalmente em situações relacionadas com problemas respiratórios.
Para atingir o objectivo pretendido é necessário ter conhecimento das condições de eficiência
energética e da qualidade do ar interior dos edifícios, das principais deficiências dos
elementos construtivos, dos ensaios e métodos de avaliação e monitorização da qualidade do
ambiente interior dos edifícios e dos impactos dos edifícios e dos seus elementos construtivos
na saúde dos ocupantes.
No trabalho desenvolvido analisou-se o estado da arte com pesquisa bibliográfica sobre o
tema, a regulamentação existente tanto em Portugal como noutros países, efectuou-se um
levantamento do tipo de ensaios laboratoriais e “in situ”, e procedeu-se a um estudo de caso
com a realização de inquéritos, para avaliar a sensibilidade dos utilizadores comuns dos
edifícios e estudantes e profissionais de engenharia civil e medicina para o tema.
Complementou-se o estudo de caso com visitas a um conjunto de habitações e retiraram-se as
necessárias conclusões.

2.

Qualidade do Ar Interior

Uma habitação é, desde os tempos mais primórdios, um espaço no qual o ser humano vive e
serve para providenciar abrigo contra a precipitação, vento, calor e frio, além de servir de
refúgio contra ataques de animais. A habitação constitui um espaço de construção e
consolidação do desenvolvimento da saúde [1]. A habitação é entendida como a acção do
habitat num espaço que envolve o elemento físico da moradia, a qualidade ambiental do
espaço construído, o seu exterior e as suas inter-relações. O Homem, apesar de passar grande
parte do dia fora de casa, no seu emprego ou em locais de recreação, vê a sua habitação
como um local que serve de repouso, de meio de socializar com os outros e, essencialmente,
um local saudável onde se sentirá bem.
A Síndrome de Edifícios Doentes é classificada como um problema de saúde pública pela
Organização Mundial de Saúde (OMS), e costuma ocorrer em edifícios com problemas de
ventilação. Um edifício de habitação, além de bem projectado e construído, deve garantir
uma boa qualidade do ambiente interior para os seus ocupantes, de forma a prevenir alguns
problemas de saúde. Existe uma diversidade de factores que afectam, directa ou
indirectamente, o bem-estar dos ocupantes, dos quais podemos referir o aquecimento, a
ventilação e ar condicionado, as actividades dos seus ocupantes e o uso de equipamento de
escritório ou doméstico, em actividades como cozinhar ou limpar.
Os factores dos quais a qualidade do ambiente interior depende, podem ser agrupados em
quatro grandes áreas: a qualidade do ar, a qualidade higrotérmica, a qualidade acústica e a
qualidade da iluminação [2].
Para que haja uma boa qualidade do ar no interior dos edifícios, é sempre desejável que o ar
que circule seja fresco e agradável e não tenha nenhum tipo de impacto negativo na saúde
dos ocupantes. Mas, hoje em dia, existem cada vez mais provas de que o ambiente interior
pode ter efeitos profundos na saúde dos ocupantes dos edifícios.
A qualidade do ar interior será boa desde que exista e sejam respeitados os dois critérios
estabelecidos, que são: determinação de valores limite para as substâncias poluentes em
função do tempo de permanência dos ocupantes no ambiente contaminado e determinação de
critérios relacionados com os efeitos sensoriais causados pelas substâncias poluentes nos seres
humanos. Contudo, a qualidade do ar num edifício é avaliada de forma a satisfazer os
critérios de saúde e de conforto dos habitantes/ocupantes [3]. Os critérios de saúde devem
ter em consideração a exposição dos ocupantes aos poluentes do espaço interior. Já os
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critérios de conforto permitem determinar as taxas de ventilação que procuram minimizar as
percepções desagradáveis dos ocupantes bem como de outros produtos originados pela
actividade dos ocupantes ou pelo próprio edifício.

2.1.

Os Poluentes e os Efeitos na Saúde

A densidade de ocupação dos edifícios e os equipamentos instalados são alguns dos factores
que poluem o seu interior. Os poluentes do ar podem ter origem na actividade humana (por
exemplo, o vapor de água e a humidade relativa), nos materiais de construção (compostos
orgânicos voláteis), assim como podem ser outros tipos de poluentes, como é o caso do radão.
Todos os poluentes provocam uma má qualidade do ar que pode originar diversos efeitos na
saúde do Homem.
Se um edifício tiver uma má qualidade do ar interior pode provocar efeitos nocivos para a
saúde, associados à poluição do ar interior. Alguns dos problemas de saúde causados pela má
qualidade do ar são parecidas aos sintomas que nos atingem quando temos gripe ou um
resfriado: dores de cabeça, problemas com os seios frontais, congestão, enjoos, náuseas,
cansaço, irritação dos olhos, do nariz e da garganta. Outros efeitos que a síndrome dos
edifícios doentes pode provocar na saúde dos ocupantes são: sinusite, otite, rinite,
amigdalite, faringite, bronquite, pneumonias, asma, gripes e resfriados. No quadro 1 são
apresentados alguns exemplos de poluentes do ar interior e efeitos mais relevantes na saúde
dos utilizadores [4].
Tabela 1 - Efeitos dos poluentes na saúde das pessoas [4].
Poluentes
Formaldeído
Monóxido de carbono
Dióxido de azoto
Benzeno
Naftaleno
Radão (gás
radioactivo)
Ozono
Partículas

Principais Fontes
Desinfectantes, produtos derivados da
madeira, isolantes, pinturas, adesivos,
tabaco, têxtil;
Contaminação exterior, combustão
incompleta sem exaustão, tabaco;
Contaminação exterior, combustões em
aquecedores;
Produtos derivados da madeira, fumo do
tabaco, contaminação exterior;
Fumo do tabaco, naftalina;

Efeitos na Saúde

Irritação dos olhos, sistema respiratório;

Zonas graníticas;

Aumenta risco cancro pulmão;

Contaminação exterior, fotocopiadoras;
Contaminação exterior, combustões,
AVAC, tabaco, papel;

Problemas respiratórios;

Irritação dos olhos, problemas
respiratórios;
Efeitos agudos, pode levar à morte;
Problemas respiratórios;
Cancerígeno;

Problemas respiratórios;

Dióxido de carbono

Contaminação exterior, ocupantes, tabaco;

Afecta sistema nervoso central, sistema
cardiovascular, ossos;

Bactérias, fungos,
Legionella

AVAC, materiais de construção e
decoração, alcatifa, ocupantes;

Alergias, infecções;

Para evitar que estes problemas de saúde apareçam na vida dos ocupantes das habitações e
para que estes se sintam sempre bem e em segurança em casa, devemos ter sempre em conta
as recomendações para manter os espaços com boas características de salubridade, tais como
aumentar as taxas de renovação do ar, eliminar imediatamente todos os fungos (bolores)
visíveis e manter a limpeza e higienização das habitações.

2.2. A Ventilação e o Conforto Térmico
A ventilação é fundamental para controlar a qualidade do ar interior. Os sistemas mais
utilizados, tanto em Portugal como nos restantes países, são os sistemas de ventilação
natural, mecânica e mista. Todos os sistemas de ventilação têm vantagens e desvantagens
[5]. Contudo o sistema mais utilizado é o sistema de ventilação natural, pois permite
assegurar as taxas de ventilação pretendidas e tem uma maior eficiência na extracção dos
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poluentes. Ao dimensionar um sistema deste género é obrigatório que este seja bastante
criterioso.
Tabela 2 - Análise comparativa entre os sistemas de ventilação mais utilizados [2].
Sistemas

Vantagens

Desvantagens

Ventilação
Natural

• adequa-se a muitos tipos de
edifícios, em climas leves ou
moderados;
• as taxas de fluxo de ar para o
arrefecimento é alta;
• curtos períodos de desconforto
durante os períodos de clima
quente;
• há
a
necessidade
de
proporcionar espaço para uma
unidade de ventilação;
• a manutenção é mínima;
• menor custo de instalação e
operação do que a ventilação
mecânica;
• ausência do ventilador e/ou do
ruído de um sistema.

• caudais e padrão de escoamento variáveis, podendo
haver fases em que é necessário incrementar a
ventilação por actuação nos dispositivos de
ventilação ou abertura de janelas;
• possibilidade de inversão do fluxo e, condutas na
presença de gradientes térmicos com temperatura
exterior superior à interior (Tint ≤ Text);
• falta de capacidade para climas rígidos, onde a
entrada de ar muito frio provoca desconforto,
condensação e perda de energia;
• inadequado em casos de ganhos de calor elevado;
• obriga a ajustar a abertura, quando necessário;
• é incapaz de filtrar o ar que entra e os poluentes;
• aumenta a ocorrência de humidade e o crescimento
de fungos em climas húmidos.

Ventilação
Mecânica
Centralizada

Ventilação
Mista:
ventilação
mecânica
descentralizada
(ventiladores
em cada
habitação e
frequentemente
só na cozinha)

• permite assegurar em contínuo
as
taxas
de
ventilação
pretendidas;
• maior eficiência na extracção de
poluentes na fonte;
• reduzido espaço ocupado por
condutas;
• a taxa do ar e a pressão
ligeiramente negativa, impede
que ocorram humidades em
paredes externas e evita as
condensações.

• menor consumo de energia que o
sistema anterior;
• no caso de funcionamento
intermitente, maiores taxas de
ventilação somente quando são
necessárias;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

custo do sistema;
consumo de energia;
nível de ruído (implementação deficiente);
custo de manutenção;
quando desligado, a ventilação fica reduzida a
valores excessivamente reduzidos;
possibilidade de desconforto devido a correntes de
ar;
possibilidade de perturbações na saúde dos ocupantes
por falta de manutenção;
o ar que entra gera correntes de ar no inverno, em
climas frios;
é difícil recuperar o calor do ar extraído, mas quando
é recuperado, este não pode ser usado para aquecer
o ar, mas pode ser usado, por exemplo, para préaquecer a água quente para uso domestico com uma
bomba de calor.
consumo de energia (menor que o anterior);
nível de ruído (maior que o anterior);
custo de manutenção;
espaço ocupado por condutas;
correntemente funcionam intermitentemente;
possibilidade de inversão de fluxo na instalação
sanitária;
possibilidade de perturbações na saúde dos ocupantes
por falta de manutenção;
normalmente são muito mal implementos, devido a
não existirem normas ou métodos de cálculo;

O conforto térmico depende, essencialmente, da temperatura e da humidade relativa do ar,
mas também depende da velocidade do ar, da assimetria da temperatura radiante, da
temperatura do pavimente e da diferença de temperaturas do ar na vertical [2]. Caso os
ocupantes sintam uma simples corrente de ar ou uma diferença de temperatura bastante
acentuada, sentir-se-ão bastante desconfortáveis.

2.3. Regulamentação Relativa à Qualidade do Ar Interior
A regulamentação relativa à qualidade do ar interior existente em Portugal sobre a qualidade
do ar interior e a ventilação de edifícios é significativa, quando comparada com outros países.
Existem regulamentos, normas, portarias e decretos-lei que incluem algumas indicações no
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que se refere à ventilação dos espaços interiores dos edifícios. Contudo, todos estes
documentos podem ainda não ser suficientes para se conseguir uma boa qualidade do ar
interior. Em Portugal passou a ser obrigatória desde 2009 a certificação da eficiência
energética e da qualidade do ar nos edifícios, de forma a sensibilizar todas as pessoas para a
eficiência energética do edifício e qualidade do ar, principalmente nas habitações.
Também em diferentes países está em vigor um número significativo dos regulamentos e
normas que têm contribuído para que a qualidade do ar interior e para a melhoria substancial
do conforto das pessoas.
Através da análise dos regulamentos existentes em diversos países da Europa, foi possível
concluir que a Finlândia e Portugal são os países em que estão previstas um maior número de
exigências. A Suíça, a Grécia, a Itália e o Brasil são os países em que o número de exigências
é menor.
Tabela 3 - Resumo das exigências dos regulamentos analisados.

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X

X
X

Japão

Brasil

X

X
X

Estados Unidos
da América

Itália

Grécia

X

X

X
X

Suíça

X

X

X

Holanda

Dinamarca

X

Finlândia

X

Suécia

Reino Unido

X

França

Disposições construtivas dos
edifícios
Número de ocupantes
Características gerais,
exigências e modo de
realização da ventilação dos
edifícios
Taxas de renovação do ar
Caudais-tipo de ventilação
Taxas de extracção de fluxos
de ar
Dispositivos de admissão e
exaustão do ar
Dimensionamento das condutas
Velocidades de saída do ar
Problemas com pressões e
depressões
Valores limites dos poluentes
Ventilação natural
Ventilação mecânica
Requisitos de conforto térmico

Espanha

Exigências

Portugal

Países

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X

2.4. Ensaios, Métodos de Avaliação e Monitorização da Qualidade do Ar
Interior
Os métodos mais utilizados para a determinação da qualidade do ar interior dos edifícios são:
o método do gás traçador, o método da pressurização e o método da anemometria. Sendo o
método do gás traçador o mais utilizado em Portugal.
O método do gás traçador permite determinar todos os caudais de fluxos de ar, uma medição
directa mas pontual das infiltrações, para condições particulares como o vento, a
temperatura, a humidade do ar, entre outros. Para além dos caudais de ar, este método
também permite o cálculo de eficiências de ventilação e a remoção dos contaminantes [6]. O
método contempla diversas técnicas: técnica do declive, técnica da fonte, técnica da emissão
constante, técnica da emissão constante com emissão e recolha passiva (PFT), técnica da
emissão pulsada e técnica da concentração constante [7].
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O método de pressurização tem como principal fundamento a medição da área de fendas e de
outros indicadores que permitem fazer comparações entre edifícios com maior ou menor
facilidade de trocas de ar com o exterior [8]. Este método também é conhecido por ensaio da
“porta ventiladora”. É um método não muito aplicado em Portugal, mas trata-se de um
auxiliar precioso na determinação da permeabilidade da envolvente dos edifícios pois permite
fazer comparações relativas da permeabilidade das habitações e da eficácia das operações de
reabilitação.

Figura 1 – Exemplo de uma porta ventiladora.

3.

Estudo de Caso

O tema da qualidade do ambiente interior e seu impacto na saúde dos ocupantes das
habitações, é muito complexo mas ao mesmo tempo é de uma grande importância para toda a
sociedade.
Para avaliar a qualidade do ambiente interior foram desenvolvidos pelos autores [9] dois
inquéritos distintos baseados em modelos de inquéritos britânicos, o “Housing and Health
Questionnaire - City Season Year” e o “Housing Inspection Survey Sheet - City Season Year”.
Estes inquéritos tiveram como objectivo principal perceber se as pessoas têm noção de que a
qualidade do ar interior das habitações afecta o nosso bem-estar e saúde.
O primeiro inquérito desenvolvido foi o “Questionário sobre a Habitação e a Saúde dos seus
Ocupantes” e foi dirigido a públicos diferentes: população em geral e aos alunos e
profissionais da área da engenharia civil e da saúde. Teve como objectivo principal perceber
se as pessoas têm noção de que a qualidade do ar interior da habitação afecta o bem-estar e
saúde. Este inquérito foi realizado em plataforma informática, o que permitiu obter
automaticamente resultados gráficos e numéricos das respostas dadas pelos inquiridos, em
tempo real. O inquérito estava organizado em diversas partes que ajudaram a perceber
melhor quais os hábitos da população na sua habitação e como estes afectam a sua saúde.
Ao primeiro inquérito foi registado um conjunto de 525 respostas, em que 271 foram relativas
ao grupo da população em geral, 134 ao grupo da área de conhecimento da engenharia civil e
120 ao grupo da área de conhecimento da medicina. Ao segundo inquérito registou-se a
resposta a 20 questionários. É de referir que este estudo, com base nos inquéritos, foi o
primeiro a ser realizado na região sobre a matéria em questão.
A nosso ver, o objectivo foi alcançado pelo lado negativo, isto é, com a análise dos inquéritos
que foram distribuídos, pôde concluir-se que a população inquirida em geral não tem noção
que a qualidade do ar interior de uma habitação é um factor muito importante para a saúde e
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bem-estar dos habitantes. Existia a expectativa que os alunos e profissionais da área de
engenharia civil e de medicina tivessem uma noção mais abrangente do tema, principalmente
este último grupo de inquiridos que tem um grau de escolaridade equivalente a uma
licenciatura ou grau superior e a obrigação de ter algum conhecimento do assunto. Por um
lado esperava-se que o grupo de medicina, como conhecedor de doenças e sintomas, fosse
capaz de relacioná-las com alguns aspectos da habitação. E por outro lado esperava-se que, o
melhor conhecimento que o grupo de engenharia civil tem sobre as condições e
características construtivas dos edifícios de habitação, pudesse facilitar a sua identificação
com problemas de saúde, como alergias, problemas de pele e a asma.
Ao desenvolver-se o questionário sobre a habitação e a saúde dos seus ocupantes e
analisando-se os resultados obtidos, foi possível fazer algumas comparações. Os três grupos
de estudo são da mesma opinião no que se refere à habitação e às suas condições não
estarem relacionadas com aspectos como o cansaço, a felicidade, o mau estar, a
tranquilidade, o nervosismo ou até a calma. Na verdade, esperava-se outro tipo de opinião do
grupo de medicina, pois, como profissionais da área de saúde e que muitas vezes lidam com
pacientes com estes sintomas. Era expectável que conseguissem associar o estado de saúde e
de espírito dos seus pacientes com a falta de condições que uma habitação possa ter.
No final do inquérito, estes grupos de questionados acabaram por se contradizer. No grupo de
questões realizadas para saber se os inquiridos sofriam de um determinado número de
doenças e/ou sintomas, se estas já tinham sido diagnosticadas por um médico e se este teria
prescrito alguma medicação, foi apresentada uma questão para saber se os inquiridos
pensavam que algumas das doenças e/ou sintomas daquele grupo estavam relacionadas com a
habitação. A resposta foi, maioritariamente negativa para todos as doenças apresentadas.
Contudo, os inquiridos acabaram por se contradizer, pois numa questão colocada mais à
frente, onde se perguntava se eram da opinião que os problemas de saúde podem ser
justificados pelas condições da habitação onde vivem ou pela forma como vivem, mais de
metade dos inquiridos indicou que sim, com toda a certeza, contradizendo uma resposta dada
anteriormente.
Os tipos de doenças mais assinaladas pelos inquiridos como relacionadas com a habitação são
a asma, as alergias, a ansiedade crónica e depressão, a bronquite crónica, as enxaquecas
frequentes e as doenças graves de pele (Tabela 4).
Tabela 4 - Doenças mais frequentes que poderão estar relacionadas com a habitação.
DOENÇAS RELACIONADAS COM A HABITAÇÃO
População geral
Diabetes
Hipertensão arterial
Ataque cardíaco
Hemorragia cerebral forte
Tumor maligno
Asma
Bronquite crónica
Artrose, artrite
Ansiedade crónica e depressão
Enxaqueca frequente
Doenças graves de pele
Alergia (excepto asma)
Osteoporose
Cataratas
Úlcera gástrica ou duodenal
Tuberculose
Outros

2
34
29
6
17
104
88
40
95
64
55
118
2
2
16
18
1

2%
26%
22%
5%
13%
79%
67%
30%
72%
48%
42%
89%
2%
2%
12%
14%
1%

Engenharia Civil
1
11
6
4
10
56
37
19
38
23
25
56
5
3
6
7
1

1%
16%
9%
6%
15%
84%
55%
28%
57%
34%
37%
84%
7%
4%
9%
10%
1%

Medicina
1
11
14
5
12
58
50
18
58
40
26
63
0
0
11
18
0

1%
16%
21%
7%
18%
85%
74%
26%
85%
59%
38%
93%
0%
0%
16%
26%
0%

Todos os inquiridos que responderam a este primeiro inquérito indicaram diversas razões que
fundamentam a opinião de que os problemas de saúde podem ser justificados pelas condições
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da habitação. Na sua opinião, problemas como as más condições de algumas habitações, a má
qualidade da construção, a má qualidade dos materiais de construção, dos acabamentos e
elementos de decoração, o mau isolamento térmico e acústico, a má disposição e organização
dos espaços, a má orientação solar, o excesso de humidade, a má qualidade da extracção de
ar, a falta de ventilação, a proximidade de zonas muito poluídas (estradas), o estado e
degradação e a falta de limpeza e manutenção das habitações contribuem para o
aparecimento de alguns problemas de saúde.
O segundo inquérito “Questionário sobre a Habitação” foi aplicado num bairro do concelho da
Covilhã, Portugal, mais precisamente o Bairro da Alâmpada, Covilhã, e teve como principal
objectivo conhecer a percepção as pessoas têm da relação entre habitação e saúde. Este
inquérito foi realizado por contacto directo. Da mesma forma que aconteceu com o anterior,
este também é composto por diversas partes, de forma a perceber que percepção os
residentes têm deste tema em geral.
Ao contrário do que aconteceu com o questionário anterior, com este grupo de inquiridos foi
possível concluir que estes têm noção que a falta de condições das habitações podem
contribuir para prejudicar a sua saúde e bem-estar.
As habitações avaliadas não têm muito boas condições, principalmente os edifícios mais
antigos (Figura 2), e o seu estado de conservação parece reflectir-se na saúde dos seus
ocupantes.

Figura 2 – Aspecto geral dos edifícios mais antigos (à esquerda) e mais recentes (à direita).

O maior problema detectado tanto no exterior como no interior das habitações era a
humidade (Figuras 3 e 4), que em muitos casos era acompanhada pelo aparecimento e
crescimento de bolores. Além de ser o principal problema esta também é a principal causa,
apontadas pelos moradores, para o agravamento das suas doenças, maioritariamente de foro
respiratório. No entanto esta situação teria de ser verificada com a história clínica dos
residentes.
A diferença no estado de conservação entre os edifícios mais antigos e os mais recentes era
bastante visível do exterior. Os edifícios mais antigos apresentavam uma maior degradação e
maiores índices de humidade, tanto no exterior como no interior, o que fez com que estes
moradores se queixassem mais do aparecimento e agravamento de alguns sintomas. Apesar de
também conseguirem associar as condições das suas habitações com o seu estado de saúde, os
moradores dos edifícios mais recentes não encontram tantos problemas, aliás as alergias são
os sintomas que mais associam com as condições da habitação.
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Contudo consideram que a qualidade do ar interior das suas habitações era bastante
satisfatória. No entanto, aqueles que se encontram menos satisfeitos com este parâmetro
indicam como principal razão a humidade, o mau cheiro, as poeiras e as partículas.

Figura 3

Figura 4

Figura 3 – Humidade na zona superior de uma parede de edifício (à esquerda).
Figura 4 – Empolamento da tinta interior, devido à humidade (à direita).

4.

Conclusão

Com a realização deste trabalho foi possível concluir que se atingiram os objectivos propostos
inicialmente. Foi possível avaliar as consequências na saúde dos habitantes, das condições e
das situações de deficiência do ambiente interior dos edifícios de habitação, através do
conhecimento das condições de eficiência energética e da qualidade do ar interior dos
edifícios, das principais deficiências dos elementos construtivos, dos ensaios e métodos de
avaliação e monitorização da qualidade do ambiente interior dos edifícios, dos impactos dos
edifícios e dos seus elementos na saúde dos ocupantes.
O objectivo do primeiro inquérito não foi totalmente alcançado, pois com a análise dos
inquéritos permitiu concluir que a sociedade não tem noção que a qualidade do ar interior de
uma habitação é um factor muito importante para a saúde e bem-estar dos habitantes.
Contudo, os inquiridos afirmaram, com toda a certeza, que os problemas de saúde podem ser
justificados pelas condições da habitação onde vivem ou pela forma como vivem.
Todos os inquiridos indicaram diversas razões que fundamentam a opinião de que os diversos
problemas que podem aparecer numa habitação contribuem para o aparecimento de alguns
problemas de saúde.
Contrariamente às conclusões do primeiro questionário, com o segundo inquérito, destinado a
residentes de uma parte do Bairro da Alâmpada, Covilhã, foi possível concluir que estes
moradores têm noção que a falta de condições das habitações contribuem para prejudicar a
sua saúde e bem-estar.
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Abstract
This work presents the development and application of didactic equipment intended for classes and field work
support in the teaching of Mechanics of Materials. The device was chosen taking into account some selection criteria
such as price and portability. A software application was created in order to perform the acquisition and signal
processing and to increase portability. Before using the equipment on dynamic testing, static tests were carried out
in order to calibrate the equipment and software. Field validation tests were performed using strain gauges placed
on a mountain bike frame. From these tests results were obtained on the maximum strain or tensile deformation and
minimal strain, or compression, as well the related stress and other aspects related to the equipment, quality of data
acquired (accuracy, reliability, etc..) functionality of the software applications and mobile device.
Key Words: Didactic equipment; mechanics of materials; experimental stress analysis

Introduction
The subjects of Mechanics of Materials are common to several engineering courses:
mechanical, civil, materials, biomedical engineering amongst others. The most common
educational procedures are based on problem solving and well established. Usually this is an
additional difficulty for students, mainly for those not directly motivated by the subjects of
the course in the form that these are currently presented (design and analysis of structural
components): such is the case, for example, of students of materials and metallurgical
engineering or biomedical engineering. Another difficulty faced while teaching this discipline
lies in the translation from abstraction to physical reality. This is overcome, as possible, with
demonstration problems closely related to practical engineering problems. Other strategies
are helpful and can be used with advantages: project based learning [1], computer assisted
problem-solving [2], use of experimental apparatus to demonstrate theory [3].
Considering the hierarchical levels of knowledge of Bloom’s taxonomy [4] (knowledge,
comprehension, application, analysis, synthesis and evaluation), it is recognized as more
difficult for students to acquire the higher levels of knowledge (analysis, synthesis and
evaluation) simply with a problem-solving approach. For that purpose an educational project
was established at several disciplines related with Mechanics of Materials and currently
teaching at the University of Minho. This project consists in the development of portable data
acquisition equipment that uses telemetry for data transmission. Such equipment is intended
for use with stress analysis techniques, namely strain gauges. Its portability and data
transmission by telemetry allows the use in stress analysis of moving vehicles, such as
bicycles, go-karts, motorbikes, etc. Therefore the equipment can be used in the experimental
stress analysis in field tests that are recognized as more attractive for student motivation.
Also its portability and ease of use through programmed smartphone interface facilitate its
use outside laboratory, for example in class demonstrations.
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Experimental Methods
The selected data acquisition equipment is a portable board Emant 380. The equipment is
very versatile as regards the areas where it can be used: different types of sensor elements
(thermocouples, strain gauges, accelerometers, optical sensors). Its versatility is due to the
possibility of replacing one component by a more appropriate type of sensor that will be
used. In Figure 1 the equipment used is presented.
This equipment is geared towards a more educational role, but its characteristics allow
obtaining data of sufficient accuracy and precision, similar to dedicated strain gage
acquisition equipment. Its educational component is related to the fact that the equipment
supports several programming languages: C+, C#, Visual Basic and labview. The latter was the
language adopted to develop the software interface and control equipment for this
application.
The software was developed taking into consideration some specifications such as the
possibility for users to change parameters as needed, a simple and concise visualization of the
acquired data, while maintaining the simplicity of use without overwhelming the user with
additional settings (Figure 2).
In Figure 3 one can see the block diagram that represents all the operations that the software
performs regarding the acquisition, processing and representation of the acquired signal. In
the block diagram one can distinguish three distinct areas: A, B and C. These represent
different sections in relation to software programming. In Zone A is presented the connection
with the equipment and the acquisition of the signal in volts, being used two functions
(drivers) specific for the brand of equipment that allow programming in labview. Zone B is
the location of the block diagram where it holds the entire math and signal conditioning.
Zone C holds the functions of signal recording and a statistical function.

Figure 1. EMANT 380 data acquisition board

Figure 2. Front panel of software developed for EMANT380
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Figure 3. Software diagram for data acquisition application

For the visualization and recording of acquired data a mobile application was developed and
used in a HTC Touch Viva smartphone. This application was developed in C#, whose front
panel is shown in Figure 4.

Figure 4. Application in HTC smartphone

Before using the equipment in field tests it was validated in static calibration tests. For that
purpose a reference equipment was used, HBM Spider 8. The static tests were performed
using a cantilever bar with a strain gauge glued to the bar near the area where the largest
bending moment. Successively several calibrated masses were applied in the free end of the
bar until a maximum of 1600g. Using the reference system Spider 8, the data were acquired
for the same loading. These values can then be considered as default values for the
calibration of equipment. In table 1 is shown a comparison of strain values obtained with the
reference Spider 8 equipment and the Emant portable system. The results compare
favourably hence validating the Emant system and developed software.
Table 1. Static calibration results

Mass (g)
100
200
400
600
1100
1600

Emant 380
Strain (µm/m)
31,89
63,43
127,28
190,31
348,00
503,60

Spider 8
Strain (µm/m)
31,68
63,12
126,96
190,56
348,24
506,68

The tests described and characterized in this study have as main objective to reproduce the
conditions in which mountain bikes are subjected to, and thereby enable the knowledge of
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the stresses present in the bicycle frame when it is used. The tests include a stair section and
a short circuit with irregular floor and stones.
The bicycle used for testing (Figure 5) is a Specialized Hardrock model that is suitable for use
in a “cross country" riding and has an aluminium alloy frame. 4 strain gauges were placed in
locations previously defined. The locations where the strain gauges were glued are places
where, according to literature [5] the greatest efforts are developed in the bicycle frame.
These are numbered 1 to 4 and their positions can be seen in Figure 6.

Figure 5. Mountain bike used in tests

Figure 6. Position of strain gauges in bicycle frame

Experimental Results
Stair descent
For the purposes of this test was chosen a set of stairs inside the campus at University of
Minho in Guimarães (GPS coordinates 41°27'09 .06''N, 8°17'25 .77''W). This haul is composed of
seven steps with a gap of 84 cm and a slope of 30%, with a horizontal length of 280 cm. Each
step is 40 cm long by 195 cm with a height of 12 cm. These features are highlighted in Figure
7.

Figure 7. Geometry of stair descent test

The descent of the stairs takes place with a low speed approach with the rider in up position
and braking at the end. Different sampling rates were used for strain gauge 1 in order to
assess the most adequate (100, 1000 and 3000 Hz). The results are presented in figure 8.
Extreme values of strain for the different strain gauges are presented in table 2.
From the analysis of figure 8.a) it results that the sampling rate of 100 Hz is inadequate for
the representation of the test, while the data at 1000 Hz (Figure 8.b) presents a reasonable
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amount of samples. It can be observed for the test done at 3000 Hz (and also at 1000 Hz) that
there are 7 positive peaks of strain corresponding to the seven steps of the stairs used as well
as a large number of samples, which is ideal for this type of testing. After this analysis a
sampling rate of 2000 Hz was chosen for subsequent tests.

Figure 8. Results for strain gauge 1 at different sampling rates

The results for strain gauges 2, 3 and 4 are presented in figures 9-11. For all of the analyzed
strain gauges the stair descent test could be well represented with the successive steps
clearly visible in the graphical results. The portion of the graph indicated by black arrows in
figure 11 (strain gauge 4), corresponds to when the user sits on the bike and the final moment
in the descent ending the stairs and proceed to brake to immobilize the bike.
In table 2 are presented extreme values of strain for this test. The highest values of strain are
observed in the handlebar, which is expected considering that this component is less stiffer
than the bicycle frame. High tensile and compressive values were observed for strain gauge 2
since it is one of the most critical points in a bicycle frame.

Figure 9. Results for strain gauge 2, stair descent test

Figure 10. Results for strain gauge 3, stair descent test
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Figure 11. Results for strain gauge 4, stair descent test

Table 2. Extreme strain values in stair descent test

Strain gauge 1
Strain gauge 2
Strain gauge 3
Strain gauge 4

Emant 380
Máx.
Mín. (µm/m)
(µm/m)
1019,32
-374,78
914,61
-525,30
193,19
-134,69
135,14
-95,44

Rock garden test
The rock garden test is characterized by being a demanding route, which contains in its path
loose stones of considerable size and deep grooves as seen in Figure 12 that illustrates part of
the test circuit. This test was conducted in a forest trail whose beginning and end is located
at coordinates 41°28'28 .95''N; 8°13'9.36''W. This part of the trail has a length of 230 meters
with a slope of 4.7%. Due to its characteristics, the run was made as much standing as sitting,
with some stronger braking.
In this test the equipment and software application were used with strain gauge 1. The
graphical results of the test are presented in Figure 13. In Figure 13 it is observed a central
portion of results with much lower strain values. This occurs because the test had two
downhill sections with higher imposed loads and a climbing section that corresponds to the
less stressed central portion in the graph of figure 13.
Table 3 presents extreme values of strain and stress for this test. Stresses were calculated
using Hooke’s law. Strain values were considerable lower when compared with the stair
descent test. This can be attributed to 2 factors: the bicycle speed was low in the most
demanding section of this test (rock section), but mainly the terrain features are quite
different since the gravel is much softer than the concrete found in the stair test. Therefore
the impact load is partly absorbed by the gravel terrain and lower loads are transmitted to
the bicycle frame and components. A test section with more densely packed rocks and
negotiated at higher speed would increase strain values regarding this type of test.
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Figure 12. Rock garden test trail

Figure 13. Results for strain gauge 1, rock garden test

Table 3. Extreme strain values for strain gauge 1, rock garden test

Emant 380
Máx. (µm/m) Mín. (µm/m)
Strain (μm/m)

130,32

-156,61

Stress (MPa)

9,12

-10,96

Conclusions
The first objective of this study was the choice of equipment for portable data acquisition
application using strain gages. The equipment selected for this work meets the specifications
defined (price, portability, ease of use). The Emant system is targeted at educational use
allowing flexibility for the development of software and mobile applications. The main
limitation of the system is signal range since Bluetooth protocol is used for data transmission.
Static calibration tests were performed that confirmed the adequacy of the system for
reliable strain measurement.
The second objective of this study was to conduct a dynamic analysis of a bicycle frame using
strain gauges placed at key points in the frame and handlebar. Two types of tests were
conducted that allowed for the validation of the equipment in field use and to observe
different features of the stiffness behaviour of the bicycle frame in service conditions. The
equipment and developed application proved reliable for use in other tests that require
portable signal acquisition.
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Construção CT 07
Resumo
Este artigo apresenta resultados sobre a utilização da areia artificial em substituição à areia de rio na produção de
concreto de alto desempenho visando incrementar o uso da areia artificial, uma vez que a mesma é encontrada em
abundância nas pedreiras próximas a Região Metropolitana de São Paulo. Foram produzidos concretos nos traços de
(1:1,5:0,26); (1:2,0:0,30); (1:2,5:0,35) e (1:3,0:0,37) com adição de sílica ativa de 0,8% em massa do cimento. Aos
concretos foram adicionados aditivos plastificantes, na quantidade de 0,4% em massa do cimento, e de aditivo
superplastificante nas quantidades variando de 1,25% a 2,0%. A areia artificial de granito foi utilizada sem descarte
de finos abaixo de 75 m conforme coletada na pedreira. No concreto fresco foram determinados o abatimento e
massa específica. No estado endurecido são determinadas as propriedades de resistência à compressão simples,
módulo de elasticidade, tração por compressão diametral, absorção de água por capilaridade e por imersão e
fervura. Os resultados obtidos confirmam a sua viabilidade do uso da areia artificial em substituição à areia natural.
Palavras-chave: Areia artificial; concreto de alto desempenho; resistência mecânica;

Introdução
Na produção de concreto de alto desempenho tem se utilizado como agregado miúdo uma
mescla dos mesmos visando melhorar o pacote granulométrico de forma a reduzir o volume
de vazios entre os grãos [1]. Tem se como tradição utilizar areia natural como agregado
miúdo, no entanto, o custo desta tem se apresentado maior devido às despesas de transporte,
uma vez, que os portos de areia estão a uma distância, aproximada, de 80 a 120 km do
grande centro consumidor. O custo de transporte representa, em torno, de 60% do valor final
da areia. Em sendo assim, este trabalho estudou a viabilidade da utilização de resíduos de
britagem de agregados, aqui denominada areia artificial, em substituição à areia natural.
A amostra de areia artificial de granito foi coletada na pedreira instalada no bairro de Perus
na cidade de São Paulo e a amostra de areia natural de rio é da cidade de Caçapava, no Vale
do Paraíba, estado de São Paulo.

Areia Artificial
Este material até pouco tempo considerado como subproduto, com pouco valor comercial,
tem difícil colocação no mercado para produção de concreto, pela falta de conhecimento ou
pesquisa desenvolvida na área [2]. Observa-se, nas pedreiras, a montanha de areia artificial
que se acumula da britagem de rochas na produção de agregados graúdos. Nas pedreiras de
granito, o material residual, pó de pedra ou areia artificial varia de 10% a 40%, conforme o
tipo de britagem [3]. Assim, o uso da areia artificial é uma alternativa econômica em
substituição às areias extraídas de rios ou de jazidas, minimizando o impacto ambiental que
estas provocam [4].
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Concreto de Alto Desempenho
O concreto como um dos materiais mais utilizados na construção civil é um dos materiais
multi-fásicos mais complexos na Engenharia Civil. No Brasil observa-se que a maioria da
estruturas das edificações e pontes é construída em concreto armado, incluindo o concreto
protendido. O concreto é um material complexo e ao mesmo tempo, versátil, pois podemos
obter resistências mecânicas necessárias para atender os diversos projetos estruturais. A
complexidade está em se utilizar os diversos tipos e classes de cimento Portland além da
diversidade de tipos de agregados disponíveis na produção de concreto. A partir da década de
70 iniciou-se a utilização do resíduo industrial, sílica ativa. Esse resíduo é oriundo da
produção de silício ou ferro silícico. O aproveitamento deste resíduo foi possível com o
advento dos aditivos superplastificantes ou super redutores de água e assim foi possível a
produção de concreto de alta resistência (CAR) e também de alto desempenho (CAD).
Atualmente o concreto de alta resistência ou alto desempenho é aplicado em projetos
específicos, como em edifícios altos e estruturas que requerem maior resistência mecânica e
durabilidade [1].
Define-se como concreto de alto desempenho como um concreto que atende uma combinação
especial entre desempenho e requisitos de uniformidade que não podem ser atingidos
normalmente com o uso de componentes convencionais e práticas normais de mistura,
lançamento e cura [5]. A NBR 8953 [6] classifica os concretos estruturais como de alta
resistência, os concretos com resistência de projeto de 55 MPa ou mais. Tem como
característica baixa relação água/cimento (a/c), ou água/aglomerante (a/agl) abaixo de
0,40, e alta trabalhabilidade em termos de consistência do concreto devido à necessidade de
uso de aditivo superplastificante. Em conseqüência, o consumo de cimento também é
elevado, sendo acima de 400 kg/m3 [1]. Entretanto, para se conseguir alta resistência
mecânica é importante a escolha dos agregados que devem ser o mais resistente possível.
Assim, para obtenção de um concreto de alto desempenho, por exemplo, de 100 MPa, exigese [1]:
a) Um agregado muito resistente, limpo, áspero e de forma cúbica;
b) Um cimento de bom desempenho em termos de resistência mecânica e reologia;
c) Um superplastificante compatível com o cimento selecionado;
d) Adição de sílica ativa;
e) Adição de aditivo plastificante e superplastificante.

Programa Experimental
Para o desenvolvimento deste trabalho foram utilizados traços de concreto, em massa, pouco
usuais na construção civil, com substituição da areia natural por areia artificial. Para tal,
foram realizados ensaios de caracterização física dos materiais e determinação das
propriedades físicas e mecânicas das argamassas. Para análise do desempenho dos concretos
foram verificadas as propriedades do concreto no estado fresco e endurecido.

Materiais constituintes
O cimento utilizado foi o cimento Portland CP-V-ARI PLUS, fabricante HOLCIM, conforme NBR5733 [7]. A areia natural foi coletada na cidade de Caçapava na região do Vale do Paraíba – SP
e, a amostra de areia artificial de granito coletado em pedreira situada no bairro de Perus na
cidade de São Paulo. O agregado graúdo utilizado foi a brita 1 de granito de mesma origem da
areia artificial. Os agregados atenderam a especificação NBR 7211 [8].
O aditivo superplastificante escolhido foi o de última geração, a base éter policarboxilato. No
ensaio de saturação foi encontrado um teor econômico de 1,25% do aditivo para a/c de 0,45.
Foi utilizado também um aditivo plastificante polifuncional de pega normal para melhorar a
fluidez do concreto, junto com aditivo superplastificante. A dosagem do aditivo a ser
adicionada à mistura está entre 0,2 a 1,0% da massa do cimento, conforme catálogo do
fabricante. As características físicas dos aditivos podem ser observadas na Tabela 1
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Tabela 1 – Características dos aditivos
Plastificante
Características
Superplastificante
Aspecto do líquido
viscoso
fluido
Cor
caramelo
preta
Massa específica
1,07
1,20
(g/cm3) [9]
pH [9]
4,4
4,8
Teor de sólidos[9]
31%
41,3%

Resultados obtidos
A seguir são apresentados os resultados dos ensaios realizados nos concretos produzidos, no
estado fresco e endurecido.
A relação a/agl (água/aglomerante total, cimento + sílica), foi calculada somando-se a água
contida nos aditivos plastificantes, superplastificantes e a água adicionada à mistura.

Propriedades do concreto no estado fresco
A consistência do concreto foi determinada pelo abatimento do tronco de cone conforme
método NBR NM 67, [10]. As características dos traços são apresentadas na Tabela 2, com
areia artificial e Tabela 3 com areia natural, a seguir.
Tabela 2 - Traços de concretos com areia artificial– Características
Materiais em traço unitário
Traço
no
01
02
03
04

Cimento

Sílica
ativa

Agreg.
miúdo

Brita 1

Plastif.

Superpl.

1,000
1,000
1,000
1,000

0,080
0,080
0,080
0,080

0,575
0,890
1,205
1,520

0,925
1,110
1,295
1,480

0,004
0,004
0,004
0,004

0,0200
0,0150
0,0125
0,0125

Rel.
a/agl
(kg/kg)
0,260
0,300
0,350
0,370

Abatimento
(mm)

Cons.
de
Cimento
(kg/m3)

90
100
100
130

851
700
591
531

Abatimento
(mm)

Cons.
de
Cimento
(kg/m3)

170
170
200
210

839
712
608
532

Tabela 3 - Traços de concretos com areia natural – Características
Materiais em traço unitário
Traço
no
01A
02A
03A
04A

Cimento

Sílica
ativa

Agreg.
miúdo

Brita 1

Plastif.

Superpl.

1,000
1,000
1,000
1,000

0,080
0,080
0,080
0,080

0,575
0,890
1,205
1,520

0,925
1,110
1,295
1,480

0,004
0,004
0,004
0,004

0,0200
0,0150
0,0125
0,0125

Rel.
a/agl
(kg/kg)
0,260
0,300
0,350
0,370

Propriedades do concreto no estado endurecido
De cada traço foram moldados 12 (doze) corpos de prova. Os corpos de prova foram
adensados em mesa vibratória. Com os corpos de prova foram realizados ensaios conforme
indicados na Tabela 4.
Tabela 4 – Ensaios e métodos de ensaios
Métodos de
Idade de
Quantidade total de corpos-de-provas
Ensaios
ensaio
ensaio
por traço
Determinação da resistência à
NBR 5739
3, 7 e 28
06
compressão simples
[11]
dias
Determinação do módulo de
NBR 8522
28 dias
02
elasticidade
[12]
Determinação da resistência à tração
NBR 7222
Mesmos corpos-de-prova do ensaio de
35 dias
por compressão diametral
[13]
absorção por capilaridade
Determinação de absorção de água por
NBR 9778
28 dias
02
imersão
[14]
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Determinação da resistência à compressão simples
Foram realizados ensaios de determinação da resistência à compressão simples nas idades de
03, 07 e 28 dias. De cada traço foram ensaiados 02 corpos-de-prova por idade.
Tabela 5 - Resultados de resistência à compressão simples do concreto com areia artificial
Resistência à compressão simples - NBR 5739 [11] (MPa)
Traço
03 dias
07 dias
28 dias
n.o
Individual
Média
Individual
Média
Individual
Média
01
02
03
04

69,7
66,5
60,4
60,1
57,8
56,9
50,3
51,2

68,1
60,3
57,4
50,8

75,6
74,5
69,5
68,1
63,9
62,7
60,5
60,1

75,1
68,8
63,3
60,3

85,1
94,3
79,2
80,1
77,0
75,9
72,9
71,8

89,7
79,7
76,5
72,4

Tabela 6 - Resultados de resistência à compressão simples de concreto com areia natural
Resistência à compressão simples NBR 5739 [11] (MPa)
3 dias
7 dias
28 dias
Traço
n.o
Individual
Média
Individual
Média
Individual
Média
01 A
02 A
03 A
04 A

67,1
64,4
60,8
57,9
48,2
46,5
37,5
35,8

65,8
59,4
47,4
41,7

73,3
73,6
68,7
68,8
54,2
52,9
52,4
50,3

73,5
68,8
53,6
51,4

87,6
86,8
80,0
81,0
70,7
70,3
61,9
60,6

87,2
80,5
70,5
61,3

Determinação do módulo de elasticidade
Foram realizados ensaios de determinação do módulo de elasticidade do concreto com 28 dias
de idade. De cada traço foram ensaiados 02 corpos de prova. Os resultados obtidos para os
concretos com areia artificial e para os com areia natural são apresentados na Tabelas 7.
Tabela 7 - Resultados de módulo de elasticidade dos concretos
Módulo de elasticidade
NBR 8522
[12] (GPa)
Traço
28 dias
n.o
Concreto
Individual
Média
com areia
artificial
01
39,1/ 38,4
38,8
02
35,1/ 35,7
35,4
03
34,6/ 34,8
34,7
04
32,2/ 32,7
32,5
Concreto
01 A
37,6/ 37,9
37,8
com areia
02 A
37,5/ 36,2
36,9
natural
03 A
35,5/ 34,7
35,1
04 A
33,7/ 33,9
33,8

Determinação da resistência à tração por compressão diametral
Foram realizados ensaios de determinação da resistência à tração por compressão diametral
do concreto com 28 dias de idade. De cada traço foram ensaiados 02 corpos-de-prova. Os
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resultados obtidos são apresentados nas Tabela 8, do concreto com areia artificial, e 5.9 do
concreto com areia natural, a seguir.
Tabela 8 - Resultados de resistência à tração por compressão diametral

Concreto
com areia
artificial

Concreto
com areia
natural

Traço
n.o
01
02
03
04
01A
02A
03A
04A

Resistência à tração por compressão
diametral - NBR 7222 [13] (MPa)
28 dias
Individual
Média
5,3/ 5,0
5,2
4,6/ 4,7
4,7
4,6/ 4,5
4,6
4,0/ 4,2
4,1
5,3/ 5,2
5,3
4,8/ 4,7
4,8
4,6/ 4,5
4,6
4,2/ 4,4
4,3

Determinação da absorção de água por imersão e fervura, índice de vazios
e massa específica
Foram realizados ensaios de determinação de absorção de água por imersão e fervura, índice
de vazios e de massa específica na idade de 28 dias. De cada traço foram realizados ensaios
em 02 corpos de prova. Os resultados obtidos são apresentados nas Tabelas 9 e 10 dos
concretos com areia artificial e areia natural, respectivamente
Tabela 9 - Resultados de absorção de água por imersão e fervura, índice de vazios e massa específica – Concreto com
areia artificial

Traço
n.o

01
02
03
04

Absorção de água por imersão e fervura, índice de vazios e massa específica
NBR 9778 [14]
Massa específica (g/cm3)
Indice de Vazios
Absorção (%)
Após saturação e
(%)
Seca
Real
fervura
Individual
Média
Individual
Média
Individual
Média
Individual
Média
Individual
2,72
6,35
2,329
2,393
2,487
2,74
6,39
2,330
2,394
2,75
6,42
2,330
2,394
2,490
2,87
6,81
2,371
2,439
2,544
2,80
6,61
2,363
2,429
2,72
6,40
2,354
2,418
2,515
3,03
6,99
2,309
2,379
2,482
3,02
6,97
2,310
2,380
3,01
6,95
2,310
2,380
2,483
3,07
7,13
2,324
2,395
2,502
3,08
7,16
2,325
2,397
3,09
7,18
2,326
2,398
2,506

Média
2,489
2,530
2,483
2,504

Tabela 10- Resultados de absorção de água por imersão e fervura, índice de vazios e massa específica – Concreto com
areia natural

Traço
n.o

01 A
02 A
03 A
04 A

Absorção de água por imersão e fervura, índice de vazios e massa específica
NBR 9778 [14]
Massa específica (g/cm3)
Indice de Vazios
Absorção (%)
Após saturação e
(%)
Seca
Real
fervura
Individual
Média
Individual
Média
Individual
Média
Individual
Média
Individual
3,01
7,04
2,355
2,411
2,525
3,00
7,05
2,354
2,416
2,99
7,06
2,353
2,423
2,531
3,39
8,03
2,322
2,406
2,524
3,42
8,01
2,320
2,402
3,44
7,99
2,318
2,398
2,519
3,51
8,15
2,329
2,403
2,512
3,49
8,12
2,328
2,406
3,47
8,08
3,327
2,408
2,531
3,78
8,81
2,310
2,398
2,518
3,84
8,86
2,307
2,395
3,87
8,91
2,303
2,392
2,528
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Média
2,528
2,521
2,522
2,523

Análise dos resultados
Concreto no estado fresco
Os valores de massas específicas dos concretos de alto desempenho obtidos estão dentro dos
parâmetros normais dos concretos convencionais normalmente utilizados, apresentam valores
entre 2,300 e 2,500 kg/dm3. A adição de sílica ativa não modificou os valores de massa
específica dos concretos.
Quanto ao abatimento do concreto pode-se observar que com troca do agregado miúdo, de
areia artificial para areia natural, e mantidos os demais materiais e traços, houve um
aumento do abatimento do concreto com areia natural devido a uma menor porcentagem de
materiais finos e, em consequência, fazendo com que a mistura tenha mais água sobrando.
Isso significa que a areia artificial apresenta uma superfície específica maior em relação à
areia natural e assim, demanda uma quantidade maior de água para umedecer todos os grãos,
para uma mesma quantidade de material.

Concreto no estado endurecido
Resistência à compressão simples
Conforme a NBR 8953 [6] é considerado concreto de alta resistência os concretos de
resistência à compressão simples igual ou maior que 60 MPa. Desta forma, todos os concretos
apresentaram resistência à compressão simples maior que 60 MPa.
Os resultados de 28 dias indicam que os concretos dos traços 1 e 2 com areia artificial e
traços 1A e 2A com areia natural apresentam resistências semelhantes. Já os traços 3 e 4 com
areia artificial apresentam resistências ligeiramente maiores em relação aos traços 3A e 4A
com areia natural, indicando a influência dos finos da areia artificial no adensamento do
pacote granulométrico.

Módulo de elasticidade
Os resultados obtidos de módulo de elasticidade não apresentaram diferenças significativas
entre os grupos de misturas com areia natural e com areia artificial.

Resistência à tração por compressão diametral
Os resultados obtidos de resistência à tração por compressão diametral não apresentam
diferenças significativas entre os concretos produzidos com areia artificial e natural.

Determinação da absorção de água por imersão e fervura
Os resultados de absorção de água por imersão e fervura e de índice de vazios obtidos com
concretos produzidos com areia artificial indicam valores menores em relação aos concretos
produzidos com areia natural, confirmando os resultados obtidos no ensaio de absorção por
capilaridade. Assim, o concreto produzido com areia artificial apresenta melhor desempenho
de durabilidade em relação ao concreto com areia natural. Em tecnologia de concreto
considera-se que um concreto com absorção menor que 6% é de grande durabilidade, sendo
este um valor especificado por órgãos públicos para obras de concreto armado.

Conclusão
Os resultados obtidos indicam que é viável a utilização da areia artificial na produção de
concreto de alto desempenho. Entretanto, os concretos com areia natural podem ser
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otimizados, visto que apresentaram um abatimento maior em relação aos concretos com areia
artificial, isto é, diminuindo-se a relação a/agl obtém-se resultados maiores de resistência
mecânica ou para a mesma resistência mecânica pode-se produzir concretos com menor
consumo de cimento. Para que a areia artificial tenha o mesmo desempenho econômico com
diminuição do consumo de cimento é necessário um tratamento para diminuir o teor de finos
na sua composição granulométrica. Isto pode encarecer o seu custo, tirando a vantagem
econômica em relação à areia natural.
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Abstract
Urban design should always consider the building and the ecological structure, as defining elements in the design of
the city. However, the city is currently dominated by building structures to the detriment of natural elements (such
as water, vegetal or soil), causing problems of congestion, pollution or lack of green space.
This paper aims to reflect on green facades as a feature in urban design and rehabilitation, identifying the
advantages of its utilization as an enhancement of the quality of urban image, especially in dense and compact urban
fabric areas. It is the result of a multidisciplinary research team in C-Made / Centre of Materials and Building
Technologies, in a partnership between the Department of Civil Engineering of University of Beira Interior and the
School of Agriculture of the Polytechnic Institute of Castelo Branco, studying the benefits of green surfaces (facades
and roofs) in the buildings, using autochthones species of plants.
Key Words: green facades, urban design, urban rehabilitation, image of the city

1. Referências históricas dos elementos verdes na cidade
A história da evolução da humanidade é indissociável do uso de elementos vegetais nas
múltiplas possibilidades que oferecem, desde a necessidade básica da alimentação, à
utilização de materiais de construção ou ao desenho das cidades.
1.1 Jardins suspensos da Babilónia
É longa a experiência da utilização de elementos vegetais em edifícios e na construção das
cidades. Exemplos marcantes, são os jardins suspensos da Babilónia, mandados edificar no
século IV a.C. por Nabucodonosor nas margens do rio Eufrates na Mesopotâmia. Estes jardins
caracterizavam-se por construções em terraço criando a percepção de estarem suspensos,
numa imagem visível a grande distância sobre as muralhas do palácio. Assemelhavam-se a
pequenas elevações com árvores no topo, de inúmeras espécies frutíferas, com cascatas e
sistemas de irrigação, que o trabalho escravo mantinha (ver figura seguinte).

1.
2.
Figura 1 - Jardins suspensos da Babilónia, séc. IV a.C.
(Fonte: 1. http://arki-tetura.blogspot.com/2010/06/os-jardins-suspensos-da-babilonia-foram.html. 2. e 3.
http://joseph_berrigan.tripod.com/ancientbabylon/id14.html, acedidos a 12.07.2011)

3.

1.2 Cidades-jardim
Com o dealbar da cidade industrial e o posicionamento científico da disciplina urbanística, os
elementos vegetais; espaços verdes, parques, jardins, alamedas arborizadas ou cortinas
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arbóreas; são utilizados como parte da composição e do desenho urbano. Caso exemplar na
história do urbanismo da relevância dos elementos vegetais é a cidade-jardim proposta por
Ebenezer Howard no final do século XIX (ver figura seguinte). Criada com uma estrutura
radial, a cidade-jardim assentava na tipologia habitacional da moradia unifamiliar, com uma
zona central dotada de equipamentos sociais e culturais como a escola, o hospital, o teatro, a
biblioteca, o museu ou a galeria de arte. As ruas desenhadas em “cul-de-sac” conferiam à
zona residencial a percepção de maior privacidade e intimidade. Os elementos verdes
definiam e conformavam o desenho das zonas públicas através de amplos espaços verdes,
parques e jardins, largas avenidas arborizadas ao estilo “boulevard”, para além de jardins
privados nos logradouros. Uma densa cortina arbórea separava a zona industrial da cidade;
essencial para garantir a sua autonomia e produtividade; da vasta envolvente agrícola.

1.
2.
3.
Figura 2 – Planos das cidades jardim inglesas.
1. Letchworth Garden City, planeada por Raymond Unwin e Barry Parker (1904). 2. Hampstead Garden Suburb,
planeado por Raymond Unwin e Barry Parker (1906). 3. Welwyn Garden City, planeada por Louis de Soissons (1921).
(Fonte: arquivo Ana Virtudes)

Letchworth Garden City foi a primeira cidade-jardim construída nos arredores de Londres em
1904. Foi planeada por Raymond Unwin e Barry Parker (autor do Plano Geral de
Melhoramentos da cidade do Porto de 1915). Welwyn Garden City foi a segunda cidade-jardim
construída nos arredores de Londres em 1921. Planeada por Louis de Soissons, os seus
edifícios são em estilo neo-georgiano numa espécie de Garden City Beautiful.
O exemplo de Hampstead Garden Suburb, também planeado por Raymond Unwin e Barry
Parker em 1906, não se refere propriamente a uma cidade autónoma, mas a um subúrbio
jardim da cidade de Londres (ver figura seguinte). Consequentemente, apresentava algumas
variações face ao modelo típico das cidades jardim, como seja o facto de o seu plano não
prever actividades industriais. O seu funcionamento como bairro periférico de uma grande
metrópole era apoiado pelo acesso à linha de metro, previsto no seu plano urbanístico.
Não se conhecem construções de cidades jardim em Portugal, contudo, muitos são os
exemplos de subúrbios jardins criados nas décadas de 1940 e 1950 no auge dos Planos Gerais
de Urbanização. Estes bairros, muitos deles planeados nas propostas dos Planos Gerais de
Urbanização, foram construídos como zonas habitacionais em áreas de expansão urbana,
assentes na tipologia da moradia unifamiliar, com vastas zonas ajardinadas e equipamentos
públicos como escolas ou liceus entre outros.
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Figure 3 – Welwyn Garden City.
(Fonte: Google earth, acedido a 19.07.2011)

2. Princípios de sustentabilidade urbana
No urbanismo dos finais do século XX tornaram-se determinantes as questões relativas à
sustentabilidade do espaço urbano, dados os problemas ecológicos com que se debatiam as
cidades, de poluição a vários níveis (água, solos, ar, ruído, visual), congestionamento ou a
incerteza do destino a dar aos resíduos sólidos. Tais factores vieram pôr em causa o
entendimento da cidade como um “ecossistema” que se integra na natureza e no qual a
natureza se articula com a urbanidade (1).
De um processo de concentração e densificação urbana, as cidades passaram a revelar um
novo modelo organizativo assente na expansão e na dispersão de uma periferia cada vez mais
distante. Esta expansão, baseada na acessibilidade das populações que se deslocam
diariamente entre o local de residência e o local de trabalho, requer uma eficiente rede de
infra-estruturas e meios de transporte, com consequências no crescimento dos níveis de
poluição atmosférica e sonora, no consumo de energia, na carência de amenidade, nos
alojamentos insalubres, na impermeabilização dos solos ou na falta de espaços verdes.
Actualmente defende-se a contenção da cidade ao invés da sua expansão. Os autores indicam
a premência de criar zonas multifuncionais de modo a reduzir as necessidades de mobilidade
e transporte, a dimensão dos perímetros urbanos, aumentar a concentração de actividades e
desincentivar a extensão das infra-estruturas, cuja subutilização implicará o aumento dos
custos de manutenção, ou seja, a insustentabilidade financeira.
O crescimento do número de pessoas que vive em cidades é uma tendência universal das
sociedades modernas independentemente da sua localização no Interior ou no Litoral, no
hemisfério Norte ou no hemisfério Sul, em países desenvolvidos ou em países em
desenvolvimento. A nível mundial, as cidades ocupam cerca de 2% da superfície terrestre e
contribuem para um consumo de 76% da madeira industrializada e de 60% da água doce (2).
Neste contexto, o conceito de sustentabilidade urbana vem sendo discutido de modo intenso
desde a década de 1990. Para além da tradicional dimensão ambiental inclui também a
dimensões económica e sociocultural. Na vertente ambiental, a sustentabilidade urbana exige
que a taxa de consumo de recursos renováveis (incluindo a água e a energia) não exceda a
taxa de reposição e que o consumo de recursos não renováveis não exceda a capacidade de
desenvolver os recursos renováveis (3). Neste cenário, os actuais níveis de consumo dos países
industrializados não serão alcançados por todos sem a destruição do capital natural (4).
Em Portugal, a preocupação com a sustentabilidade urbana repercute-se no conteúdo dos
instrumentos de gestão territorial, nomeadamente nos planos de detalhe; o Plano de
Pormenor de Reabilitação Urbana e o Plano de Pormenor de Salvaguarda do Património; que
alerta para os dez princípios da reabilitação urbana nos quais se insere a sustentabilidade nas
vertentes ambiental, sociocultural e económica (ver figura seguinte). Cerca de 60% da
população portuguesa e 80 % da europeia vive em cidades que ocupam 25% do território.
Nestas cidades, as áreas verdes escasseiam, apesar das suas funções essenciais de produção
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de oxigénio, absorção de poluentes, constituição de cortinas acústicas ou embelezamento
estético.
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Figura 4 – Sustentabilidade como princípio de reabilitação urbana.

3. As fachadas verdes na composição e desenho urbano
3.1 Benefícios das fachadas verdes na cidade
A vida social não se limita ao interior do edifício. Um grupo de pessoas reunidas a conversar
num passeio constitui também um elemento de fruição do lugar (5). Ora, as fachadas dos
edifícios decidem e condicionam os espaços exteriores urbanos e a sua fruição. Os vãos
constituem os elementos de comunicação do interior com o exterior, de acordo com os quais
o edifício deixa de ter uma posição neutra na cidade e passa a assumir uma postura activa. A
estrutura verde deve constituir a par do edificado um dos elementos fundamentais dos
espaços urbanos. Não só porque favorece sob o ponto de vista estético, o embelezamento da
cidade mas também porque entre outros factores (sociais, culturais e paisagísticos) é um
agente moderador do clima, contribuindo para reduzir a impermeabilidade do solo urbano,
transmitindo quer ao espaço edificado, quer ao espaço não edificado a sua devida dimensão.
Os elementos vegetais, do canteiro à árvore, do pequeno jardim de bairro ao parque urbano,
são componentes identificáveis na estrutura urbana, de composição e desenho urbano que
caracterizam a imagem da cidade, organizam, definem e contêm os espaços (6).
Alguns factores poderão justificar o facto de os elementos verdes nem sempre constituírem
uma prioridade nas cidades, na gestão dos processos de transformação da forma física do
espaço não edificado e nas condições de cariz técnico. Contudo, desde a década de 1980
diversas pesquisas têm vindo a abordar a premência dos elementos vegetais relacionados com
a eficiência energética dos edifícios, os efeitos no isolamento dos edifícios pela utilização de
plantas nas fachadas ou a capacidade das plantas para reduzirem a poeira e criarem habitats
para a fauna urbana. É neste contexto que têm vindo a surgir as fachadas verdes também
designadas por jardins verticais.
Assim, por fachada verde entende-se uma superfície vegetal disposta na vertical que faz
parte integrante de um edifício. A fachada verde pode ser utilizada para revestir edifícios
novos ou existentes, pode ser erigida como uma estrutura autónoma do imóvel ou como
elemento conformador e definidor do espaço urbano.
São inúmeros os benefícios associados às fachadas verdes quer no sector público quer no
sector privado da cidade. A sua utilização, nomeadamente em espaços de malha urbana
compacta, ruas estreitas e sinuosas ou elevada densidade construtiva, como é a cidade
histórica, tradicional, tem imensas vantagens perante a escassez de espaços verdes que
deverão ser consideradas nas acções de reabilitação urbana. Desde logo porque permite criar
espaços verdes, trazendo os elementos vegetais para o centro urbano, sem consumo de
espaço livre ao nível da rua, largo ou praça existentes, que na cidade compacta escasseia.
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Por outro lado, a fachada verde proporciona inúmeros benefícios ambientais no conjunto
urbano como seja o facto de absorver o CO2 emitido pelos veículos automóveis e os metais
pesados que circulam no ar e de promover a biodiversidade dos ecossistemas. As fachadas
verdes são uma oportunidade para promover a presença de espécies autóctones da flora,
pássaros e pequenos insectos. Promovem a eficiência energética do edifício, protegem a
estrutura exterior da exposição à radiação solar, contribuem para reduzir os níveis de ruído
do exterior para o interior do imóvel, para valorizar a amenidade urbana no seu conjunto e
para melhorar a qualidade da experiência humana no ambiente construído (7).
Os desempenhos relacionados com a utilização de fachadas verdes associam-se também à
melhoria da imagem urbana, pois, promovem um ambiente positivo em zonas urbanas mais
densas, proporcionado pelas extensas superfícies verdes nos edifícios (8). A sua utilização
como elementos de composição e desenho da cidade influencia aspectos como os índices e
parâmetros urbanísticos, as densidades, as condições do local ou a escala do projecto urbano,
contribuindo para regularizar cérceas e alinhamentos ou disfarçar empenas cegas. À
construção do território estão inerentes atributos de beleza que possibilitam a sua fruição e
conferem valor simbólico aos lugares, ou seja, a emoção estética. Assim, alguns estudos
indicam que as fachadas verdes promovem uma imagem urbana qualificada e uma percepção
positiva dos cidadãos perante a cidade, justificada no interesse visual que as plantas
proporcionam, escondendo imóveis esteticamente sem interesse e valorizando a propriedade.
3.2 Regularização de cérceas
A noção de cércea no desenho urbano diz respeito à bitola volumétrica na qual se inscreve o
edifício. Ora, as fachadas verdes são um elemento sofisticado na promoção da imagem da
cidade, pois, permitem regularizar a cércea de edifícios baixos implantados em envolventes
de imóveis mais altos ou vice-versa (ver figura seguinte).

Figura 5 – Utilização das fachadas verdes na regularização de cérceas.

Sendo ainda diminuta a utilização de fachadas verdes quer como elementos de reabilitação da
cidade histórica, tradicional quer como elementos de composição urbana através do desenho
da cidade, não se conhecem exemplos da sua aplicação com o objectivo expresso de
regularizar as cérceas dos imóveis. Contudo, serve de referência nesta matéria a acção de
reabilitação do edifício do Casal Parroquial, da década de 1950, localizado em Golmés,
próximo de Lleida em Espanha com o objectivo de nele instalar o Teatro El Casal (ver figura
seguinte). A solução projectada pelo arquitecto Salvador Giné i Macià permitiu instalar uma
fachada ajardinada suportada por uma estrutura metálica independente da fachada original.
Deste modo, foi possível nivelar a cércea do edifício e conferir-lhe uma imagem distinta da
que o caracterizava anteriormente. A utilização desta fachada verde resultou em melhorias
significativas no comportamento térmico do imóvel que foram quantificadas na tese de
doutoramento “Façanes vegetades”, de Gabriel Pérez i Luque (ETSAB UPC, 2010).
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1.
2.
Figura 6 – Fachada vegetal em Golmés, vista geral da estrutura metálica exterior.
(Fonte: Tese de doutoramento, “Façanes vegetades”, de Gabriel Pérez i Luque, ETSAB UPC 2010. 1. Capítulo 5,
Figura 113, p.123. 2. Capítulo 5, Figura 115, p.125)

À semelhança do caso anterior, na intervenção do botânico Patrick Blanc, realizada em 2009,
no edifício Pacha the Driver em Londres, a fachada ajardinada permitiu destacar a acção de
reabilitação do imóvel preexistente. Para tal, foi utilizado um revestimento vegetal inovador
que assinalou o alinhamento da cércea deste edifício de gaveto face aos imóveis contíguos,
cuja altimetria é marcadamente distinta entre os dois arruamentos (ver figura seguinte).

Figura 7 – Pacha, The Driver, Londres, intervenção de Patrick Blanc, 2009.
(Fonte: http://www.verticalgardenpatrickblanc.com/#/en/projects/geographical/80, acedido a 12.07.2011)

A fachada vegetal da Agência Europeia do Ambiente, na cidade dinamarquesa de Copenhaga,
veio representar simbolicamente o mapa da Europa. Os elementos vegetais que a compõem
caracterizam-se pela variação cromática de mais de 5.000 plantas (9). Nesta intervenção é
notória a marcação horizontal dos pisos e o alinhamento dos vãos, sem alterar o
enquadramento da cércea deste imóvel no conjunto edificado (ver figura seguinte).

Figura 8 – Fachada ajardinada da Agência Europeia do Ambiente, Copenhaga, Dinamarca.
(Fonte: Ana Virtudes, Outubro.2010)
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3.3 Regularização de alinhamentos
A noção de alinhamento no desenho urbano diz respeito à implantação da fachada do edifício
face à via pública. Assim, o traçado ou alinhamento pode ser definido por uma fachada verde.
A utilização de fachadas verdes com este objectivo constitui um elemento de composição
urbana que permite regularizar situações em que se verifique o recuo ou a saliência de
imóveis face ao alinhamento resultante das fachadas vizinhas (ver figura seguinte).

Figura 9 - Utilização das fachadas verdes na regularização de alinhamentos.

Ainda que não se conheçam casos da utilização de fachadas verdes com o objectivo expresso
de regularizar os alinhamentos, alguns casos existentes podem servir de inspiração nesta
matéria. O MFO Park, situado num bairro periférico da cidade de Zurich, consistiu na criação
de um parque urbano vertical, composto por uma estrutura metálica revestida com vegetação
e colocada no alinhamento dos edifícios confinantes. Este projecto permitiu criar um espaço
público verde a diferentes cotas voltado para o interior do quarteirão (ver figura seguinte).

Figura 10 – MFO Park, Zurich, Suiça (2002), arquitectos Burckhardt+Partner e arquitectos paisagístas Raderschall.
(Fonte: http://www.burckhardtpartner.ch/en/projekte/projektliste/mfo/ancProject_photos?idx=0&cat=freizeit,
acedido a 12.07.2011)

A proposta elaborada pelo gabinete de arquitectura ARUP para o Citi Data Center de
Frankfurt resultou num projecto exemplar de integração de critérios de sustentabilidade,
através de uma extensa fachada ajardinada que marca a altimetria do conjunto edificado (ver
figura seguinte). Esta fachada verde combinou soluções técnicas que garantiram uma maior
eficiência energética do edifício, o qual obteve a classificação Platina atribuída pelo sistema
de certificação LEED® - Leadership in Energy and Environmental Design (10).
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Figura 11 – Citi Data Center, Frankfurt, Alemanha, arquitectura ARUP Associates.
(Fonte: http://www.arup.com/Projects/Citigroup_Citi_Data_Centre.aspx , acedido a 12.07.2011)

3.4 Disfarce de empenas cegas
Utiliza-se o termo de empena cega para denominar o alçado lateral do edifício no qual não
existem vãos. As empenas cegas, que não vêem porque ausentes de olhos (os vãos),
transmitem uma imagem pouco qualificada na cidade, de não vivência e de não cidade (ver
figura seguinte). Este aspecto pode ser minorado trazendo a natureza para a cidade através
da utilização de fachadas verdes como elemento qualificador dos espaços públicos urbanos
tornando-os mais habitáveis, dinâmicos e sustentáveis (11).

Figura 12 - Utilização das fachadas verdes nas empenas cegas.

Existem alguns exemplos da utilização de fachadas verdes como elemento de disfarce de
empenas cegas de imóveis. Um caso exemplar é o edifício cultural CaixaForum situado no
Paseo del Prado em Madrid (ver figura seguinte). Criado pelos arquitectos Herzog & de
Meuron com base na remodelação da antiga Central Eléctrica Mediodía, este projecto
conjugou novos materiais com as fachadas antigas através da introdução de um jardim
vertical do botânico Patrick Blanc na empena de um edifício confinante. Esta fachada verde é
constituída por cerca de 15.000 plantas, de 250 espécies diferentes (12).
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1.
2.
Figura 13 – Fachada ajardinada do edifício CaixaForum situado no Paseo del Prado Nº36 em Madrid, arquitectos
Herzog & de Meuron e botânico Patrick Blanc, Setembro.2008.
(Fonte: 1. https://picasaweb.google.com/arqgurgel/EcoConstrucoes#5452686670692045874, acedido a 12.07.2011.
2. Maria Manso, Junho.2011)

Outro exemplo é a requalificação de um arruamento situado em Paris, a Rue d’Alsace, com
base no revestimento das empenas cegas dos imóveis preexistentes, utilizando um sistema de
fachada ajardinada também da autoria do botânico Patrick Blanc. Esta intervenção através da
construção da fachada verde revestindo o alçado lateral do imóvel, transformou uma empena
cega num espaço verde vertical. Consequentemente, permitiu melhorar o ambiente urbano,
tornando este espaço público mais aprazível aos seus utentes e qualificar a imagem da cidade
transformando uma rua estreita e sombria num extenso jardim vertical (ver figura seguinte).

Figura 14 – Intervenção do botânico Patrick Blanc na Rue d´Alsace, Paris, 2008.
(Fonte: http://www.verticalgardenpatrickblanc.com/#/en/projects/geographical/60, acedido a 12.07.2011)

3.5 Reforço da intimidade em pequenos espaços interiores
A utilização de fachadas verdes na cidade pode ainda contribuir para reforça a sensação de
intimidade em pequenos espaços privados no interior dos quarteirões, abertos ao exterior.
O exemplo da integração de um revestimento vegetal num muro que delimita o pátio interior
do café Royale em Lisboa permitiu proporcionar a este espaço de cariz privado um ambiente
mais acolhedor, intimista e natural. Paralelamente, contribuiu para ocultar as fachadas
desqualificadas das traseiras dos restantes edifícios que encerram este logradouro, onde a
agradável sensação de um café ao final da tarde com um grupo de amigos pode ser
acompanhada da melodia de um chilrear (ver figura seguinte).
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Figura 15 - Muro vegetal de delimitação do pátio interior do café Royale em Lisboa.
(Fonte: http://www.flickr.com/photos/49383573@N06/4525098161/sizes/l/in/photostream/, acedido a 12.07.2011)

4. Conclusão
Conclui-se que os casos mais frequentes que se conhecem da utilização de fachadas verdes
estão associados a edifícios novos, isolados, frequentemente descontextualizados da malha
urbana preexistente. Esta descontextualização justifica-se no facto de acentuar, destacar e
realçar a presença simbólica destes imóveis, como ícones da modernidade e competitividade
da cidade. Consequentemente, é ainda diminuta a utilização de fachadas verdes como
elementos de reabilitação urbana e de desenho da cidade.
Como se pôde observar a utilização de fachadas verdes pode desempenhar um papel
determinante na composição da cidade e na reabilitação da imagem urbana, em aspectos
como a regularização de cérceas e alinhamentos, o disfarce de empenas cegas ou a
qualificação de pequenos lugares privados como são os típicos pátios das cidades portuguesas.
Neste sentido, constitui um desafio para os municípios; principais promotores do urbanismo
em Portugal; criarem políticas, instrumentos de gestão territorial e projectos de desenho
urbano, que incentivem a utilização de fachadas verdes, como parte basilar da homeostasia
urbana, ou seja, da capacidade da cidade para permanecer em equilíbrio (13).
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Abstract
The purpose of this paper consists in the characterization of a new Linear Switched Reluctance Machine (LSRM)
prototype for low speed light electric traction applications. In this first part the machine is tested in order to its
thermal characterization and consequent calculation of thermal constants and current ratings. The second part of
this work presents a set of standstill tests, carried out, to determine the magnetization characteristics as well as the
static mechanical traction forces.
Key-words: Linear motors, machine thermal model, magnetic field measurement, phase measurement, reluctance
motors, thermal variables measurement.

Introduction
As well known, the drives based on rotating machines are the most suitable solution for the
majority of the electric traction applications, due to its smaller airgap. Still, there are
circumstances where the characteristics and advantages of the linear drives play a significant
role in the drive selection, particularly when, due to space limitations, it is important to
reduce the wheel diameters, as in underground motor rolling stock [1,2,3].
Regarding linear drives, they are usually based either on induction or permanent magnet
synchronous motors. However, the switched reluctance motor represents a good alternative,
especially in urban traction [4].
Linear Switched Reluctance Machines (LSRMs) have been explored before in the literature,
although none of them with the present topology and designed to light railway electric
traction applications [4,5,6,7].
Figure 1 shows the author’s proposed topology of a LSRM designed for light railway electric
traction applications and used in this work. In Table 1 the used prototype dimensions are
presented. For a better understanding of machine operation it is important to note that the
movement of the machine is parallel to section plane A-A’

Figure 1 – 4 phase 8/6 Linear Switched Reluctance Machine geometry, and envelope dimensions defining
electromagnetic volume.
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Table 1- Some of the electromechanical data
m

4

bs [mm]

18

Ne

3360
24

Nr

2

τP [mm]

132

lb [mm]

Nbr

1

τS [mm]

48

hb [mm]

50

N2

6

w [mm]

33

Dcu [mm]

0.5

g [mm]

3

hp [mm]

50

In [A]

0.68

bp [mm]

18

hs [mm]

42

R [Ω]

55.2

As can be seen, the LSRM has a cheap secondary and modular primary construction. In
addition, this topology increases significantly the electric, magnetic, thermal and physical
independency between phases. In fact the mutual inductances between phases may be
neglected with no loss of accuracy concerning machine analysis [8,9,10].
The geometric data exposed in Table 1 are related to the LSRM drawing of Figure 1, except
the following:
m
N
N2
Nr
Nbr
Ne
Dcu
In
R

phase number.
number of turns per primary phase.
secondary pole number.
number of parallel paths of each primary phase.
number of coils per winding parallel path.
number of turns per primary coil.
winding cooper diameter.
coil’s continuous rated current considered in the prototype design.
estimated coil resistance by the used design methodology [9,10].

A full characterization of all electrical machines must include both electromagnetic and
thermal phenomena.
The importance of an electromagnetic characterization is related to the need to perform the
best, and must efficient, control of the drive. For that, the full knowledge of the
electromagnetic phenomena inside the machine is a powerful tool to reach that goal [11].
Concerning thermal characterization, its importance becomes from the need to assure the
safety of the electrical machine’s insulation. In fact, it is well known that the insulation life
time varies inversely with working temperature. In practice, on the basis of empirical
evidence, one can say that the winding insulation life decreases with temperature at the rate
of about 50% for every 10°C insulating temperature rise, but intermittent periods at higher
than normal temperature can be tolerated, depending on their duration. Although the life
cycle of electrical insulation can be predicted by means statistical methods, it is essential to
define thermal models in view to obtain physical limits for safety machine operation. Thus,
limiting the temperature rise of the machine windings becomes necessary in order to preserve
the life of the insulating materials [1].

Thermal characterization
As well known, the thermal analysis of electrical machines is a very complex process because
involves heat transfer phenomena not easy to model. Only recently thermal analysis has been
used in rotating electrical machinery, by using both 2D and 3D finite elements numerical
models, because those machines present less capacity for heat transfer by radiation to the
ambient.
Regarding linear machines, the need for a prior evaluation of the thermal behavior is not as
clear as for rotating machines, being usual to make laboratory tests on a prototype, to
evaluate the ability of the machine to transfer the inside heat produced for the ambient, and
thus quantify the intensity of current that the coils can withstand for a certain period of time
without putting at risk the integrity of insulating materials. Thermal modeling with
application to the calculation of the maximum permissible rated current in electric machines,
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING UBI2011 - 28-30 Nov 2011 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

was firstly proposed in [12], and in [13] was presented a universal overload curve based on
that model. The theory presented in [12] was experimentally corroborated by using several
designed and constructed prototypes.
In [12,13] as well as in subsequent works by the same authors, the rated currents calculation
and the overload curve were derived on the basis of a constant heating power, whereas the
proposed model was developed considering constant current and variable heating power.
Considering that the analyzed machine is a homogeneous body, placed in an ambient with
stabilized natural ventilation, the temperature change rate will be directly proportional to
the input heating power Pin, as a consequence of both I2R and friction losses, and inversely
proportional to the heat transfer rate to the ambient (radiation, convection and conduction).
Thus energy thermal balance is expressed by:

Pin 

Q
 Pdiss
t

(1)

where Q is the heating energy and Pdiss the dissipated heating power.
As well known, to obtain a variation of temperature Δθ in a body with a mass M and specific
heat c, it is necessary to provide an heating energy Q such that:

  Q / M  c 

(2)

Taking into account that there is no forced convection and both radiation and conduction
heat transfer are extremely low, one can conclude that the thermal dissipation from the
machine is predominantly processed by natural convection, which is expressed by the
following relationship, according to the Newton’s law:

Pdiss  h  S  m  amb 

(3)

where h is the heating transfer coefficient, S the total machine dissipation surface area, θm
the machine temperature and θamb the ambient temperature.

Heating characteristics
Despite the input heating power is to be equal to the sum of total losses, i.e. I2R, core and
friction losses, it appears that both core and friction losses are relatively low, as can be seen
in both Table 2 and Table 3 respectively for a dc motor and a switched reluctance motor
(SRM).
Table 2- Losses of a 110 V, 2700 min-1, 1500 W DC motor[2].

I2R losses

Losses
armature winding
field winding
commutating winding
brushes
total I2R losses
magnetic
friction losses
Total

Values [W]
67.2
24.5
31.4
31.7
154.8
14.7
10.3
179.8

% of total
losses
37.4
13.6
17.5
17.6
86.1
8.2
5.7
100

Table 3- Losses of a 24 V, 2000 min-1, 260 W SRM[1].
Losses

Values [W]

winding I2R losses
magnetic
Total

45.5
7.7
53.2

% of total
losses
85.5
14.5
100
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Thus, being Rθ and Ramb the resistances of a conductor respectively at temperature θ and at
ambient temperature θamb, and αamb the temperature coefficient of the conductor material at
ambient temperature, one can write:

R  Ramb 1   amb   amb 

(4)

Note that, the temperature coefficient for a given ambient temperature, α amb, can be
calculated by means the following relationship [13]:

 amb  R20   20 / Ramb

(5)

where α20 is its value at 20ºC, equal to 0.00393ºC-1 for the copper.
Therefore, the heating power changes with both temperature and heating current IH:

Pin  Ramb 1   amb m  amb I H

2

(6)

By combining all previous relationships, one obtains the following differential equation to
characterize the heating phenomena:

Mc





 m
2
2
 hS  Ramb  amb I H  m   amb   Ramb I H  0
t

(7)

Then, the solution of (7) allows to calculate the machine temperature at a given time t,
which depends on the heating current. Thus, if:

IH 

hS
 amb Ramb

(8)

one obtains:

 m  0 

Ramb I 2
t
Mc

(9)

where θ0 is the initial machine temperature.
On the other hand, if:

IH 

hS
 amb Ramb

(10)

the solution of (8) is given by:

 m   0   mF e



t
H

  mF

(11)

where θmF is the forced temperature, and τH the heating thermal time constant given by the
following equation:



Mc
hS  Ramb  amb I H

2
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(12)

Taking into account the machine thermal stability (steady state), obtained when the
dissipated heating power equals the input heating power, the machine temperature is
constant. Therefore, the forced temperature is obtained by:

 mF 

Ramb I H

2

hS  Ramb  amb I H

2

  amb

(13)

The existence of a steady state temperature, equal to the forced temperature, in the heating
phenomena, needs a positive value for the heating thermal time constant, so that the
exponential function tends to zero when time tends to infinity. Thus, (8) allows the
calculation of the maximum current above of which there is no thermal stability,
corresponding to a situation in which the body is unable to transfer all inside generated heat
to the ambient, leading to an uncontrollable increase of the temperature up to the thermal
destruction of the machine insulating materials.
Thus, the existence of thermal stability requires the observance of the following condition:

hS
 amb Ramb

IH 

(14)

Now, assuming that the machine, for the initial time t = 0 s, is under ambient temperature,
one obtains:

m 

Ramb I H

2

hS  Ramb  amb I H

2

t


1  e H





 amb


(15)

Note that the solution of (8), represented by (15), depends on the condition expressed by
(10).

Cooling characteristics
The thermal phenomena, during the cooling test, is ruled by the same thermal balance of the
heating phenomena, both described by (7), but now one must consider both heating power
and IH equal to zero, being the initial temperature the steady state of an heating process θmF.
The machine temperature will tend then to the ambient temperature, as expressed by (16):

 m   mF   amb e



t
C

  amb

(16)

where the cooling thermal time constant is given by:

C 

Mc
hS

(17)

Maximum rated current
The calculation of the maximum admissible current in the machine winding, for a certain
period of time, as well as the machine thermal time constants can be made from the
obtained results of heating and cooling tests.
For this it is necessary to obtain experimentally the machine temperature values for two
different moments. Thus, considering θ1 and θ2 as the machine temperatures respectively at
the times t1 and t2 during the cooling test started at t = 0 s, one obtains from (16):
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t


 1   mF   amb e    amb

t










e
  amb
mF
amb
 2
1

C

(18)

2

C

resulting then for the cooling thermal time constant:

C 

t1  t 2

(19)

    amb  

ln 2
 1   amb  

However, the measurement of the machine temperature is not carried out directly, but by
measuring the winding resistances. Solving (4) in order to θ and substituting in (16) one
obtains the following equation, for the calculation of the winding temperature during the
cooling process:
Rt  Ramb  RF  Ramb e



t
C

(20)

where Rt is the winding resistance for the time t during the cooling test, and RF the winding
resistance for the temperature θmF.
Thus, by combining (4), (18), (19) and considering t2 = 2 t1 gives:

RF 

R1  Ramb 2  R

C 

R2  Ramb

amb

t1

 R  Ramb  

ln 1
 R2  Ramb  

(21)

(22)

In addition, it is possible to calculate the steady state temperature θ mF, i.e. the machine
temperature at the beginning of the cooling test as follows:

mF 

R1  Ramb 2  
amb
 amb Ramb R2  Ramb 

(23)

Furthermore, based on (13), it is possible to establish the continuous rated current, defined
as the current that provides a heating steady state temperature equal to the maximum value
allowed by the insulating material, θMmax, considering an ambient temperature, θAmax, which is
defined by international standards IEC. Then, one have:

IN 

hS  M max   A max 
Ramb 1   amb  M max   amb 

(24)

Note that the temperature θamb is the temperature of the lab where tests were carried out. In
addition, to define the continuous rating, the IEC standard value of 40ºC for the ambient
temperature, θAmax, was adopted.
For calculation of continuous rated current it is necessary to know the product h.S. Then,
considering both a steady state heating temperature and the resistance dependency from
temperature, one obtains:
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Ramb
2
hS  Ramb  amb I H 1 
R
F  Ramb



 ,


(25)

resulting for the rated current the following relationship.

IN  IH

 amb  M max   A max  
Ramb
1 

1   M max   amb   RF  Ramb


.



(26)

By considering the ambient temperature, θa, as well as the heating process associated to an
overload current, Iol, the machine temperature, θm, will be reached at time t, given by:



    a  hS  Ramb  amb I ol 2
hS  C  ln1  m
2

Ra I ol 

t
2
hS  Ramb  amb I ol 




.

(27)

However, if the overload current is an heating current obtained from (9) then the machine
reaches the temperature θm at time:
hS  C
(28)
 m   a 
t
2
Ra I ol 

Prototype lab test results
The tests were carried out with no-forced ventilation, as can be seen in Figure 2. On the
other hand, taking into account the machine electromagnetic topology only one of the 8 coils
was tested, with all turns series connected, and powered with a pure direct current from a
current source.

Figure 2 – Electrical machine under lab thermal test.

The lab temperature, θamb, measured with a thermometer of high precision, was 19.6 ºC. In
addition, the coil resistance value at that temperature, Ramb, was measured using an
ohmmeter of high precision and a 62.08Ω value was obtained.
The coil was heated with a 0.5A DC during a sufficiently high time to reach thermal steady
state. After this the switching off of the heating current and immediate start of both, the
stopwatch and the cooling process were performed.
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Table 4 summarizes the obtained results of the cooling test, as well as the calculated thermal
constants.
Note that coil resistance measurement was performed each 5 minutes, during 5τ C, that is 120
minutes. Figure 3 shows the theoretical and experimental values of the winding resistance
related to the cooling curve, and a good agreement was obtained.
Table 4- Thermal results for the LSRM prototype.
t1
t2
R1
R2
RF

2.0 min
4.0 min
75.37 Ω
74.37 Ω
76.52 Ω

τC
R20
α20
θmF
IN

h.S
M.c
R40
α40

24 min
62.18 Ω
0.00394ºC-1
78.70ºC
0.64 A

0.3232 W/ºC
465.408 J/ºC
67.06 Ω
0.00364ºC-1

Figure 3 – Winding resistance versus time.

The rated current value corresponds to a conductor cross-sectional current density of 3.28
A/mm2 (usually 3 to 4 A/mm2 for this type of coils). Note that the chosen conductor is
according to the ICS 29.060.10 standard, and presents a maximum rating temperature of
180ºC.
The calculation of the heating thermal time constant as well as the steady state temperature
for each heating current allows a better understanding of the heating phenomena:

H 

 mF 

0.3232  24
0.3232  67.06  0.00394  I H

67.06  I H

2

(29)

 40

(30)

2

0.3232  67.06  0.00364  I H

2

As expected the heating thermal time constant depends on the heating current by opposition
to the cooling thermal time constant that only depends on the physical characteristics of the
machine. Figure 4 shows the shape of the heating thermal time constant as a function of the
heating current, expressed by (29). Contrarily to what may seem, the heating thermal time
constant increasing does not mean a slower heating. Figures 5 and 6 shows respectively the
shape of the steady state temperature with the heating temperature, and the characteristic
time versus overload current, t = f(Iol).
As well known, one can use any electrical machine operating with winding currents higher
than the continuous rating value.
The overload characteristic, shown in Figure 6, was established considering the same IEC
standard value of 40ºC for the ambient temperature, and permits to know the time period
that the machine can operate with an overload current in safety conditions. As can be seen
higher the overload current lower the time, this means that the machine heats faster.
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Figure 4 – Heating thermal time constant versus heating current.

Figure 5 – Steady state temperature versus heating current.

Figure 6 – Admissible overload characteristic.

Conclusions
Concerning the proposed methodology used in the LSRM thermal characterization of the
electrical machines, corroborated by experimental tests, it is possible to calculate thermal
and electrical parameters which are essential in order to assure a safe electrical machine
operation. In addition, it should be noted that these tests are to be implemented at
standstill. Obviously, the thermal dissipation capability is lower than that under usual
operating conditions, that is, in dynamic operation. This tends to physically compensate the
thermal effects associated to the neglected losses, i.e. magnetic and frictional losses.
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Abstract
The purpose of this paper consists in the characterization of a new Linear Switched Reluctance Machine (LSRM)
prototype for low speed light electric traction applications. The first part of this work was concerned to its thermal
characterization and consequent calculation of thermal constants and current ratings, in this part a set of standstill
tests were carried out to determine the magnetization characteristics as well as the static mechanical traction
forces.
Key-words: Linear motors, machine thermal model, magnetic field measurement, phase measurement, reluctance
motors, thermal variables measurement.

Introduction
As well known, the drives based on rotating machines are the most suitable solution for the
majority of the electric traction applications, due to its smaller airgap. Still, there are
circumstances where the characteristics and advantages of the linear drives play a significant
role in the drive selection, particularly when, due to space limitations, it is important to
reduce the wheel diameters, as in underground motor rolling stock [1,2,3].
Regarding linear drives, they are usually based either on induction or permanent magnet
synchronous motors. However, the switched reluctance motor represents a good alternative,
especially in urban traction [4].
Linear Switched Reluctance Machines (LSRMs) have been explored before in the literature,
although none of them with the present topology and designed to light railway electric
traction applications [4,5,6,7].
Figure 1 shows the author’s proposed topology of a LSRM designed for light railway electric
traction applications and used in this work. In Table 1 the used prototype dimensions are
presented. For a better understanding of machine operation it is important to note that the
movement of the machine is parallel to section plane A-A’

Figure 1 – 4 phase 8/6 Linear Switched Reluctance Machine geometry, and envelope dimensions defining
electromagnetic volume.
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Table 1- Some of the electromechanical data
m

4

bs [mm]

18

Ne

3360
24

Nr

2

τP [mm]

132

lb [mm]

Nbr

1

τS [mm]

48

hb [mm]

50

N2

6

w [mm]

33

Dcu [mm]

0.5

g [mm]

3

hp [mm]

50

In [A]

0.68

bp [mm]

18

hs [mm]

42

R [Ω]

55.2

As can be seen, the LSRM has a cheap secondary and modular primary construction. In
addition, this topology increases significantly the electric, magnetic, thermal and physical
independency between phases. In fact the mutual inductances between phases may be
neglected with no loss of accuracy concerning machine analysis [8,9,10].
The geometric data exposed in Table 1 are related to the LSRM drawing of Figure 1, except
the following:
m
phase number.
N number of turns per primary phase.
N2
secondary pole number.
Nr
number of parallel paths of each primary phase.
Nbr
number of coils per winding parallel path.
Ne
number of turns per primary coil.
Dcu
winding cooper diameter.
In
coil’s continuous rated current considered in the prototype design.
R
estimated coil resistance by the used design methodology [9,10].
A full characterization of all electrical machines must include both electromagnetic and
thermal phenomena.
The importance of an electromagnetic characterization is related to the need to perform the
best, and must efficient, control of the drive. For that, the full knowledge of the
electromagnetic phenomena inside the machine is a powerful tool to reach that goal [11].
Concerning thermal characterization, its importance becomes from the need to assure the
safety of the electrical machine’s insulation. In fact, it is well known that the insulation life
time varies inversely with working temperature. In practice, on the basis of empirical
evidence, one can say that the winding insulation life decreases with temperature at the rate
of about 50% for every 10°C insulating temperature rise, but intermittent periods at higher
than normal temperature can be tolerated, depending on their duration. Although the life
cycle of electrical insulation can be predicted by means statistical methods, it is essential to
define thermal models in view to obtain physical limits for safety machine operation. Thus,
limiting the temperature rise of the machine windings becomes necessary in order to preserve
the life of the insulating materials [1].

Electromagnetic characterization
In order to evaluate the electromechanical viability of this innovative topology, the
experimental electromagnetic characterization was carried out by means of standstill tests
for different relative positions between primary and secondary [12,13,14]. The mechanical
adjustment of the primary position was achieved through a precision screw, connected to the
load cell, as can be seen in Figure 2.
For each test the phase coils were series connected in view to ensure that all turns are
carried out by the same current. The electrical scheme used to supply the phase under test is
presented in Figure 3. Note that, because all phase turns are series connected it is possible to
increase the input voltage without reaching a dangerous current rms value.
The electric circuit switches are power IGBTs, being both controlled by a PWM signal with a
duty cycle, α, about 20% and a very low switching frequency f (1Hz) in order to assure a
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complete electric and magnetic restart of the phase for each cycle, because this setup allows
to increase the input voltage, and the time α/f is sufficiently high, then the current range is
also increased maintaining its rms value below its rated value.

Figure 2 – Electrical machine under lab test.

Figure 3 – Electrical scheme per phase.

Based on the analysis of all transient phenomena it became possible not only to get the
magnetization curves, but also to relate the current values and relative position with the
useful traction force, developed by each phase. Thus, considering the time t = 0 s for which
both voltage and current are null, and the iron is fully demagnetized, one can calculate the
phase linkage flux, at time t1, by using the following expression [12,13]:
t1

t1    u t   R  it t

(1)

0

Instead of measure the phase resistance by means an ohmmeter, and in order to take into
account the resistance variation with the winding temperature, it was considered for the
phase resistance the only value able to ensure the null value of the linkage flux after
demagnetization. Thus, considering the same conditions for t=0s one obtains:
T

R    u t t 
0


T

  it t 
0


(2)

where T is the PWM signal period.
Taking into account the electromagnetic symmetry of the machine, it was decided to test
only positions where the machine develops a compression force on the load cell. On the other
hand, unlike the classic design of concentrated windings, the four phases are completely
independent from the magnetic point of view, with no end effects that weaken the magnetic
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field and consequently the traction force developed by both end phases. In order to validate
this fact two distinct phases were tested, that is one central phase and one end phase.

Experimental results
Firstly it should be reminded that only the positions between X = 0 mm (non-alignment) and
X = 24 mm (alignment) were tested, the useful force was measured through a load cell, the
effort being applied at compression, and the need to reach a high instantaneous value of
current is related to the nature of this machine, fed by pulsated currents.
Figures 4 to 7 show some of the obtained experimental results. Note that the useful force
measured by means the load cell corresponds to the electromagnetic force generated by the
machine minus the inertia and friction opposite force, experimentally evaluated, being
approximately 40 N.
It should be also noted that, in Figures 5 to 7, the waveforms correspond always to the same
quantities, expressed in the squared meaning legend of Figure 4.
As can be seen, the voltage, current, useful traction force and linkage flux waveforms for
both tested phases present the expected theoretical shapes. However, the waveforms were
filtered to clean high frequency noise. On the other hand, in these tests the Eddy-current
losses were neglected, however this lab test approach allows it calculation [15].

Figure 4 – End phase waveforms for X=6mm.

Figure 5 – End phase waveforms for X=12mm.
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Figure 6 – Central phase waveforms for X=12mm.

Figure 7 – End phase waveforms for X=18mm

Figures 8 and 9 show the obtained results concerning the useful force. As can be seen, the
difference between developed forces associated to both phases is also minimum, taking as
reference the measured absolute values. In addition, that difference shows randomly positive
and negative values, that is, in the practice the forces developed by both phases are similar.
Figures 10 and 11 show the obtained results concerning linkage flux namely its dependence on
the position and phase current. As for the force, the linkage flux of both phases also present
similarity between phases.

Figure 8 – End phase useful force [N] versus relative position and current.
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Figure 9 – Central phase useful force [N] versus relative position and current.

Figure 10 – End phase linkage flux [Wb] versus relative position and current.

Figure 11 – Central phase linkage flux [Wb] versus relative position and current.
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Based on the comparison between phases, concerning both linkage flux and traction force one
can observe that the machine performance is the same for all phases, and then there are not
magnetic longitudinal end effects.

Conclusions
Concerning the proposed methodology used in the LSRM electromagnetic characterization, it
was proved that the proposed machine topology can be suitable for traction applications,
corroborating the design methodology proposed by the authors in previous works [9,10].
On the other hand, the combined use of a low value for the supply voltage, a low switching
frequency, and a low value for the duty cycle, allows to achieve the following objectives:
•
Obtaining a high value for the peak current.
•
Reducing of the rms value of the phase current.
•
Increasing sufficiently the powering period in order to reach higher current
values.
•
Obtaining a higher number of points for a better definition of the magnetization
curve.
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Resumen
En este trabajo se ha realizado un estudio comparativo del comportamiento frente al desgaste de cuatro tipos de
fundiciones. Los materiales de partida son una fundición blanca hipoeutéctica, una fundición esferoidal ferrítica, una
fundición esferoidal a la que se le ha adicionado boro y una fundición aleada Ni-hard.
El comportamiento tribológico de las distinas muestras se ha analizados mediante el ensayo “pin on disk” definido en
la norma ASTM G99 “Standard test method for wear testig with a pin-on-disk apparatus”, manteniendo fijas las
condiciones de ensayo en cuanto a carga, velocidad y tipo de pin, y calculando el desgaste producido mediante la
pérdida de masa. Asimismo se determina la variación del coeficiente de fricción en cada caso. Por último, el estudio
tribológico se ha completado con la determinación de las durezas superficiales de cada muestra, de su composición
química y su microestructura.
Key Words: Fundición blanca, Ni-Hard, fundición al boro, fundición esferoidal, desgaste.

Introducción
Las fundiciones han sido tradicionalmente utilizadas para la fabricación de piezas de
maquinaria sometidas a condiciones de trabajo de fuerte desgaste, fundamentalmente
abrasivo, aplicadas en sectores industriales como la minería, cementero, transporte
ferroviario, laminación en caliente y en frío de acero, etc. Esto se debe, por un parte, a su
coste más barato, y por otra, a sus buenas características tecnológicas que hacen factible,
dada su más baja temperatura de fusión y su buena colabilidad, el obtener por moldeo piezas
de forma muy compleja, tanto de grandes dimensiones como pequeñas. Todo ello a pesar de
que las propiedades mecánicas no son semejantes a las de los aceros, pero sin embargo
presentan en general buena resistencia al desgaste y en algunos casos, las fundiciones grises,
absorben muy bien las vibraciones (1).
Entre las fundiciones que se utilizan frente al desgaste una de ellas son las llamadas
fundiciones blancas hipoeutécticas, que estructuralmente se caracterizan por la presencia de
cementita en proporciones tanto mayores cuanto mayor sea su contenido en carbono. Esto da
lugar a que su dureza sea alta y, consecuentemente, también su fragilidad, creciendo ambas
con el contenido en carbono, al tiempo que disminuye su resistencia a tracción. Debido a su
gran fragilidad se limita su empleo a piezas que deban poseer una alta resistencia al desgaste
abrasivo sin estar sometidas a altas exigencias de choque (2).
Otro tipo de fundiciones resistentes al desgaste son las fundiciones de grafito esferoidal,
dadas a conocer por Morrogh y Williams en 1948 y obtenidas en estado bruto de colada
mediante la adición de cerio y ferro-silicio al baño líquido. Posteriormente se sustituyó el
papel del cerio por el magnesio añadido en forma de níquel-magnesio obteniéndose mejores
resultados en cuanto a la obtención de los esferoides de grafito. Con este tipo de fundiciones
y en estado bruto de colada pueden obtenerse propiedades mecánicas próximas a la de los
aceros semiduros, aunque depende ello de la matriz que acompañe al grafito esferoidal. Una
de sus propiedades más notables es su alta resistencia al desgaste motivada en gran parte al
papel del grafito como lubricante de la superficie (3-9). En 1959 la General Motors desarrolló
un nuevo tipo de fundición semejante a la de grafito esferoidal que era posible obtener sin
necesidad de agentes especiales de inoculación, añadiendo al caldo líquido boro bien en
forma metálica o como bórax, ferro-boro, carburo de boro o boruro cálcico. Sus propiedades
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son muy semejantes a las de las fundiciones de grafito esferoidal si bien la morfología del
grafito esferoidal es más imperfecta (2, 10).
Por último cabe hablar de la fundición blanca aleada conocida con el nombre de Ni-hard que
debido a su mayor dureza y tenacidad sustituyen a las fundiciones blancas en utilizaciones de
fuerte desgaste como revestimientos de molinos, martillos y piezas destinadas a la
preparación y molienda de minerales. La presencia del Ni y el Cr como elementos aleantes da
lugar a una estructura formada por gruesos cristales de carburos complejos eutécticos y
granos de austenita conteniendo en su interior agujas de martensita.

Procedimiento experimental
Fundiciones ensayadas
Las cuatro fundiciones analizadas se han obtenido en la planta piloto de fundición de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid y
son las siguientes:
‐ Fundición blanca hipoeutéctica
‐ Fundición esferoidal ferrítica
‐ Fundición esferoidal a la que se le ha adicionado boro
‐ Fundición aleada Ni-hard
La composición química de cada una de ellas, obtenida mediante absorción atómica,
analizador de azufre y carbono y fluorescencia de rayos X se recoge en la tabla 1.
Tabla 1-Composición de las muestras
Fundición
Blanca hipoeutéctica
Grafito esferoidal
Grafito esferoidal con boro
Ni-hard

C (%)
2.50
3.50
3.57
2.75

Si (%)
0.80
2.50
2.15
0.5

Mn (%)
1.00
0.50
0.24
0.50

S (%)
0.05
0.02
0.02
0.02

P (%)
0.07
0.05
0.06
0.04

B (%)
<0.10
-

Mg (%)
0.05
-

Ni (%)
4.50

Cr (%)
2.00

Determinación de la dureza
Para determinar la dureza de las cuatro fundiciones se ha utilizado la escala Brinell,
empleando como penetrador una bola de acero templado con diámetro de 2.5 mm y
aplicando durante 30 s una carga de 187.5 kg.

Estudio metalográfico
El estudio metalográfico se ha realizado con el objetivo de complementar el tribológico,
como herramienta para ayudar en el análisis de los resultados obtenidos en los ensayos de
desgaste. Para ello se ha efectuado una preparación de las muestras y un ataque con nital-3
previamente a la observación microscópica.

Estudio tribológico
El estudio tribológico se ha llevado a cabo mediante ensayos pin on disk según la norma ASTM
G99 “Standard test method for wear testig with a pin-on-disk apparatus”.
Como pin se ha empleado una bola de acero con una dureza de 60 HRC, y la carga aplicada en
todos los ensayos es de 10 N. La huella de desgaste realizada tiene un diámetro de 16 mm, y
la velocidad lineal aplicada en cada caso en de 0.251 m/s. Sobre cada muestra se efectuó un
desgaste lineal total de 900 m, y todos los ensayos se efectuaron a temperatura ambiente.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING UBI2011 - 28-30 Nov 2011 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

Puesto que los resultados de desgaste están muy influidos por la rugosidad superficial, ha sido
preciso realizar una preparación previa superficial con el objetivo de uniformar el acabado
superficial de las cuatro fundiciones y minimizar la influencia del mismo (11,12). En este caso
la preparación superficial de las muestras ensayadas aseguró una rugosidad inferior a 0.5
micras en todos los casos.
La resistencia al desgaste se ha determinado en función la pérdida de masa experimentada
por las muestras, determinada mediante pesada, de forma que cuanto mayor es la masa
perdida peor es el comportamiento al desgaste y menor es la resistencia al desgaste del
material. También se ha medido el coeficiente de fricción sufrido por cada muestra en cada
momento del ensayo.

Resultados y discusión
Resultados de dureza
En la tabla 2 se muestran los valores de dureza Brinell obtenidos en los ensayos realizados
para cada una de las fundiciones analizadas.
Tabla 2-Dureza de las fundiciones
Fundición
Blanca hipoeutéctica
Grafito esferoidal
Grafito esferoidal con boro
Ni-hard

HB
363
187
285
415

Según los resultados mostrados en la tabla la fundición con mayor dureza es la Ni-hard,
seguida por la fundición blanca. La que presenta un valor menor es la fundición de grafito
esferoidal.

Microestructura de las fundiciones
En la figura 1 puede observarse la microestructura de la fundición blanca hipoeutéctica,
formada por perlita ennegrecida y ledeburita transformada o pseudoledeburita, que está
formada por perlita sobre fondo blanco de cementita manteniendo la morfología de la
ledeburita eutéctica (austenita más cementita eutéctica).

Figura 1 – Microestructura de la fundición blanca para 50 (izq.), 200 (centro) y 500 (dcha.) aumentos

La figura 2 muestra la microestructura de la fundición de grafito esferoidal. Pueden
apreciarse las esferas de grafito sobre fondo blanco ferrítico en el que se revela el borde de
grano.
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Figura 2 – Microestructura de la fundición de grafito esferoidal para 50 (izq.), 200 (centro) y 500 (dcha.) aumentos

En la figura 3 se aprecia la microestructura de la fundición de grafito esferoidal aleada con
boro. Puede observarse la matriz perlítica con presencia de ojos de buey ferríticos orlando al
grafito con morfología más o menos esferoidal.

Figura 3 – Microestructura de la fundición de grafito esferoidal aleada con boro para 50 (izq.), 200 (centro) y 500
(dcha.) aumentos

En la figura 4 se muestra la microestructura obtenida para la fundición blanca aleada Ni-hard.
Se aprecian gruesos cristales de carburos complejos eutécticos blancos como
microconstituyente matriz y granos grisáceos de austenita que contienen en su interior agujas
de martensita oscurecidas. Los carburos mantienen la morfología ledeburítica y contienen
pequeñas zonas grises de austenita.

Figura 4 – Microestructura de la fundición Ni-hard para 50 (izq.), 200 (centro) y 500 (dcha.) aumentos

Resultados de desgaste
La pérdida de masa media obtenida en los distintos ensayos de desgaste realizados en el pin
on disk se recoge en la tabla 3.
Tabla 3-Pérdida de masa de las fundiciones en el ensayo pin on disk
Fundición
Blanca hipoeutéctica
Grafito esferoidal
Grafito esferoidal con boro
Ni-hard

mg
6.90
7.06
2.62
1.55
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En este caso, al igual que ocurría con los resultados de dureza, el mejor comportamiento lo
presenta la fundición Ni-hard y el peor la fundición de grafito esferoidal. Sin embargo, en
este caso se aprecia una mejor respuesta frente al desgaste en la fundición de grafito
esferoidal aleada con boro que en la fundición blanca, que, sin embargo, tiene un mayor valor
de dureza.

0,6

0,7

0,5

0,6
Coeficiente de frición

Coeficiente de fricción

Además de la pérdida de masa en el ensayo pin on disk se ha determinado el coeficiente de
desgaste que experimenta la muestra en cada momento del ensayo. El coeficiente de fricción
es prácticamente constante durante el ensayo para las fundiciones Ni-hard y blanca, mientras
que para las dos fundiciones que contienen grafito esferoidal en las primeras etapas del
proceso de desgaste es mucho más elevado que durante el resto del mismo. En la figura 5 se
muestran estos dos comportamientos tipo.
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Figura 5 – Evolución del coeficiente de fricción durante el ensayo de desgaste para las fundiciones blancas y Ni-hard
(izq.) y las fundiciones con grafito esferoidal (dcha.)

Discusión
En la figura 6 se han representado conjuntamente los resultados obtenidos para los ensayos
de dureza Brinell y los de resistencia al desgaste de las cuatro fundiciones. Las muestras se
han colocado en orden decreciente de dureza.
Pérdida de masa

Dureza
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6,0

400
350

4,0

300
250

2,0

Dureza (HB)

Pérdida de masa (mg)
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150
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Boro

Grafito
esferoidal

Figura 6 – Comparativa de los resultados de dureza y resistencia al desgaste
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Según esta gráfica la fundición más dura (la fundición Ni-hard) es la que menos se desgasta
durante el ensayo en el pin on disk. La fundición blanca tiene una dureza algo inferior a la Nihard, y su comportamiento al desgaste es muy inferior. Este desgaste excesivo se puede
explicar si consideramos que durante el ensayo de desgaste se desprenden partículas duras de
cementita que juegan el papel de abrasivo. De esta forma, el desgaste final del material será
sensiblemente superior al que cabría esperar en función de la dureza del mismo.
La fundición de grafito esferoidal obtenida mediante la adición de boro presenta un valor de
dureza notablemente inferior al de las fundiciones Ni-hard y blanca. Sin embargo,
contrariamente a lo que cabría esperar en función de este parámetro, su respuesta al
desgaste es sólo algo inferior a la de la fundición Ni-hard y mucho mejor que la de la blanca.
En este caso este comportamiento se puede explicar si asumimos el papel lubricante que las
partículas de grafito juegan en el proceso de desgaste abrasivo. En las primeras etapas de
este proceso se desprenden las partículas de grafito, que posteriormente, y dada su escasa
dureza, actúa como lubricante disminuyendo el desgaste experimentado por la fundición.
Este comportamiento se refleja en la evolución del coeficiente de fricción que se mide en los
ensayos de desgaste (figura 5 derecha).
Asumiendo este papel del grafito, cabría esperar el mismo comportamiento en la fundición de
grafito esferoidal. Sin embargo, observando las figuras 2 y 3 correspondientes a las
microestructuras de las dos fundiciones de grafito esferoidal se pueden observar dos
diferencias fundamentales. La primera de ellas es la matriz y la segunda el tamaño y número
de las partículas de grafito. La fundición aleada con boro presenta esferoides de grafito de
mayor tamaño y en menor número y, además, estas partículas están rodeadas de ferrita sobre
una matriz perlítica de mayor dureza. Esta distribución del grafito favorece el “arranque” de
material en el proceso de desgaste y el efecto lubricante del mismo, por lo que la pérdida de
masa se ve disminuida.
En el caso de la fundición de grafito esferoidal sin boro las partículas de grafito están
presentes sobre una matriz ferrítica de menor dureza en mayor número y con un tamaño
sensiblemente inferior al caso anterior, por lo que el efecto comentado anteriormente se
vería disminuido puesto que la dureza de la fundición es muy inferior.

Conclusiones
Se ha estudiado el comportamiento frente al desgaste abrasivo de cuatro fundiciones: una
fundición blanca hipoeutéctica, una fundición Ni-hard y dos fundiciones de grafito esferoidal,
una de matriz ferrítica y otra de matriz perlítica aleada con boro.
La fundición de mayor dureza es la fundición Ni-hard, y es la que mejor se comporta frente al
desgaste abrasivo de las cuatro fundiciones consideradas. La fundición blanca tiene una
dureza algo inferior a la Ni-hard, y la de menor dureza es la de grafito esferoidal.
En cuanto al comportamiento al desgaste, la fundición blanca presenta un desgaste mayor al
que cabría esperar en función del valor de dureza que presenta, mientras que la fundición de
grafito esferoidal con matriz perlítica, obtenida mediante la adición de boro, tiene un
comportamiento al desgaste muy semejante al de la fundición Ni-hard, a pesar de que su
dureza es notablemente inferior.
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Resumen
En este trabajo se ha estudiado la influencia de la preparación superficial de las muestras en los resultados obtenidos
en los ensayos de desgaste llevados a cabo en el pin on disk. Los ensayos de desgaste se han realizado empleando un
tribómetro pin on disk, siguiendo las directrices de la norma ASTM G99 “Standard test method for wear testing with a
pin on disk apparatus”. Se ha estudiado el mismo material sometido a diferentes preparaciones superficiales, para lo
que se ha modificado la rugosidad de las muestras mediante un proceso de granallado. Para obtener diferentes
acabados superficiales en el proceso de granallado se ha variado la distancia, el tiempo y el tipo de abrasivo
empleado. Los resultados obtenidos indican, tal y como era de esperar, que la resistencia al desgaste de las muestras
disminuye cuando la rugosidad aumenta.
Key Words: Rugosidad, desgaste, pin on disk

Introducción
Uno de los principales problemas a la hora de realizar ensayos de desgaste de diferentes tipos
es la reproducibilidad de los resultados. En las normas correspondientes hay muchas alusiones
y avisos con respecto a este problema, y mencionan la preparación superficial de la muestras
como uno de los factores clave en la obtención de resultados aceptables para estos ensayos.
En general, las normas que rigen la realización de los ensayos establecen unos valores
máximos del valor medio aritmético de rugosidad (Ra).
Ejemplos significativos del énfasis de las normas ASTM en la importancia del acabado
superficial son, por ejemplo, los mencionados en la norma G32, donde se recomienda un valor
de Ra menor a 0.8 micras y se dice textualmente “...no se requiere un acabado muy fino,
pero no debe haber grietas o poros visibles que puedan servir para acelerar los daños de la
cavitación...” (1) En la G65, con una recomendación igual a la anterior respecto a la
rugosidad, se previene “...los defectos superficiales tales como porosidad y rugosidad pueden
perjudicar los resultados del ensayo...” (2). Otros ejemplos son los de las normas G73, que
limita los valores de rugosidad entre 0.4 y 1.6 micras (3) y la G99, que de nuevo establece la
rugosidad máxima admisible en 0.8 micras, y que incluye una nota que establece que “las
superficies rugosas dificultan las medidas de las huellas de desgaste”(4). La norma G105
limita la rugosidad a valores comprendidos entre 0.5 y 0.75 micras, y de nuevo hace las
mismas prevenciones sobre la rugosidad superficial que la norma G65 (5). La norma G132 que
regula con carácter general diferentes ensayos de desgaste que emplean como elemento
abrasivo un pin establece la rugosidad máxima en 1 micra (6), mientras que la G133 vuelve a
proponer un intervalo de valores aceptables (0.02 y 0.05 micras) (7). De nuevo en la norma
G134 advierte de que “...la superficie de ensayo debe estar mecanizada... hasta valores
máximos de rugosidad de 0.4 micras, de forma que se minimicen los daños o alteraciones en
la superficie...”(8). Como último ejemplo, la norma G137 admite valores de rugosidad entre
0.102 y 0.203 micras (9).
En estos ejemplos se observa como los valores que se admiten como buenos para la rugosidad
superficial son variables, sin embargo en todos los casos se enfatiza la importancia de una
superficie con un acabado adecuado.
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En este trabajo se han realizado ensayos de desgaste abrasivo para intentar cuantificar la
influencia de la rugosidad superficial en los resultados al desgaste. Ya en 1965 Rabinowicz
(10) obtuvo una expresión para determinar el desgaste abrasivo, para lo cual introdujo en su
hipótesis la influencia del acabado superficial, asumiendo que las protuberancias del material
más duro son cónicas. En 1982 Zum Gahr (11) propone un nuevo modelo que incluye más
variables que las consideradas por Rabinowicz. Desde entonces son muchos los autores que
han centrado sus estudios en poder caracterizar la rugosidad superficial con precisión (12-14).
F. Svahn et al. (2003) (15) realizaron un estudio comparativo del comportamiento tribológico
de dos recubrimientos diferentes con distinta rugosidad, concluyendo que “La influencia de la
rugosidad en la fricción y en la velocidad de desgaste fue mayor que la influencia del material
de recubrimiento”. L. Xiaowei et al. (2006) (16)] estudiaron la influencia de la rugosidad en
las propiedades tribológicas del grafito, llegando a la conclusión de que “Cuando la superficie
de fricción es rugosa,..., el desgaste es excesivo...”

Procedimiento experimental
Material empleado
El material empleado en el estudio es un acero laminado con un contenido en carbono del
0.12 % y un contenido en manganeso del 1.13 %, empleado en la industria de la construcción
naval. La dureza del acero, determinada mediante un durómetro Vickers aplicando una carga
de 60 kg durante 30 segundos, es de 123 HV, y la rugosidad del material de partida es de 0.75
micras.

Rugosidad superficial
Para poder evaluar la influencia de la preparación superficial en los ensayos de desgaste en el
pin on disk se modificó la rugosidad del material mediante distintos procesos de granallado.
Para ello se emplearon tres distancias de proyección de la granalla, 40, 50 y 60 cm, tres
tiempos distintos de granallado, 1, 2 y 4 minutos y dos granallas diferentes, la MG-40 y la SG40, templada y templada y revenida respectivamente, del fabricante Fabio Murga cuyas
características se muestran en la tabla 1.
Tabla 1-Características de la granalla empleada
Granalla
MG-40
SG-40

HRC
50-55
40-51

Geometría
Angular
Esférica

C (%)
0.80-1.20
0.80-1.20

Si (%)
>0.40
>0.40

Mn (%)
0.60-1.20
0.60-1.20

P (%)
<0.05
<0.05

S (%)
<0.05
<0.05

Para determinar si el proceso de granallado para modificar la rugosidad superficial influye en
la dureza de las muestras se ha procedido a determinar su valor mediante un durómetro
Vickers, aplicando una carga de 60 kg. Durante 30 s.

Resistencia al desgaste
Los ensayos de desgaste se realizaron con un tribómetro pin on disk, siguiendo las directrices
de la norma ASTM G99 “Standard test method for wear testing with a pin on disk apparatus”.
Se efectuaron ensayos a temperatura ambiente con una velocidad de 300 revoluciones por
minuto y un radio de giro de 8 mm, aplicando una carga de 10 N. La duración de cada ensayo
fue de 1 hora, y se empleó como pin abrasivo una bola de acero con una dureza de 60 HRC.
La resistencia al desgaste se determina en función de la pérdida de peso que experimenta la
muestra durante el ensayo descrito anteriormente.
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Resultados y discusión
Como consecuencia del proceso de granallado el valor de dureza de la muestra de partida se
ve modificada ligeramente, y este efecto es algo mayor cuando el proceso se lleva a cabo con
la granalla de mayor dureza. La figura 1 muestra la variación de dureza superficial en las
muestras con ambas granallas en función de la distancia y el tiempo de proyección.
Granalla MG-40
50 cm

Granalla SG-40
60 cm

40 cm

200

200

175

175
Dureza (HV)

Dureza (HV)

40 cm

150

125

50 cm

60 cm

150

125

100

100
1

2
Tiempo de granallado (min)

4

1

2
Tiempo de granallado (min)

4

Figura 1 – Endurecimiento de la muestra como consecuencia del proceso de granallado

En el caso de la granalla MG-40 se observa como la dureza permanece constante e igual a la
de partida cuando el tiempo de granallado es de un minuto, independientemente de la
distancia, mientras que cuando el tiempo de proyección es de dos minutos se aprecia un
ligero aumento cuando la distancia es la menor. Este efecto se ve intensificado cuando el
tiempo asciende a cuatro minutos. En este caso la dureza que se obtiene es mayor cuanto
menor es la distancia a la que se granalla. Para la granalla SG-40 el comportamiento
observado es similar, sin embargo, puesto que las partículas proyectadas tienen menor dureza
las diferencias observadas son menores, y la influencia de la distancia de granallado para el
tiempo de cuatro minutos es menor.
En la figura 2 se muestra la variación en la rugosidad, dureza y pérdida de peso durante el
proceso de desgaste en el tribómetro pin on disk para las muestras granalladas durante dos
minutos con la granalla más dura en función de la distancia de proyección. La rugosidad se
muestra multiplicada por dos para facilitar la representación conjunta con el resto de
variables.
2 minutos-SG40

2 minutos-MG40

Pérdida de peso (desgaste)

Dureza

15

150

10

100

5

50
0

0

40

50
Distancia de granallado (cm)

60

Ra

Dureza

20

200

15

150

10

100

5

50

Dureza (HV)

200

Pérdida de peso (mg)
Ra*2 (µm)

Ra

Dureza (HV)

Pérdida de peso (mg)
Ra*2 (µm)

Pérdida de peso (desgaste)
20

0

0

40

50

60

Distancia de granallado (cm)

Figura 2. Resistencia al desgaste, dureza y rugosidad de la muestra granallada durante dos minutos con ambas
granallas en función de la distancia de proyección

Para estas muestras, la dureza que se mide es prácticamente constante (la máxima variación
es de un 4 %), mientras que se puede apreciar como la rugosidad se incrementa cuando la
distancia de proyección es menor (hasta un 35 % entre las muestras tratada a 40 y 60 cm).
Este efecto es más claro sobre todo en el caso de que la distancia pase de 50 a 40 cm. En este
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caso se puede apreciar que la pérdida de peso aumenta considerablemente, y de manera más
notable, cuando la superficie es más rugosa (un 119 %).
En el caso de la muestra granallada durante cuatro minutos con la granalla de mayor dureza
(figura 3) la dureza superficial aumenta en mayor medida que en el caso anterior cuando la
distancia disminuye (en torno a un 20 %), y la rugosidad lo hace en la misma medida. En este
caso la pérdida de peso es mucho mayor cuando la distancia de proyección es la mayor,
puesto que el endurecimiento superficial provoca un aumento de la resistencia al desgaste
que compensa el efecto negativo del aumento de la rugosidad.
4 minutos-MG40
Ra

Dureza

20

200

15

150

10

100

5

50

Dureza (HV)

Pérdida de peso (mg)
Ra*2 (µm)

Pérdida de peso (desgaste)

0

0

40

50

60

Distancia de granallado(cm)
Figura 3. Resistencia al desgaste, dureza y rugosidad de la muestra granallada durante dos minutos con la granalla
MG-40 en función de la distancia de proyección

Cuando el tiempo de proyección es de un minuto, la superficie que se obtiene es muy
heterogénea y los resultados de los ensayos de desgaste presentan una gran dispersión y falta
de coherencia, por lo que no se han tomado en consideración.

Conclusiones
Se ha estudiado el comportamiento al desgaste de varias muestras de acero sometidas a
procesos de granallado con diferentes tiempos y distancias de proyección para obtener
distintas rugosidades superficiales.
Como consecuencia del proceso de granallado se ha producido un aumento en la dureza
superficial que es más notable para tiempos de proyección de cuatro minutos.
La resistencia al desgaste del acero disminuye a medida que aumenta la rugosidad, siempre y
cuando la dureza permanezca constante. En el caso de que la dureza aumente en la misma
medida que la rugosidad el efecto de la misma se ve diluido, y la resistencia al desgaste
aumenta.
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Área Científica– CT 8. Electrotecnia y Electrónica.
Resumen
La presencia de desequilibrios de tensiones en los sistemas eléctricos afecta al comportamiento energético de sus
receptores. La explicación y cuantificación de los fenómenos energéticos reactivos se basa en la teoría formulada por
Steinmetz, para sistemas monofásicos lineales luego generalizada a sistemas trifásicos. Los fenómenos energéticos
inmersos en los sistemas eléctricos se hallan recogidos en la IEEE-Standard 1459-2010. Usando esta norma observamos
la presencia de fenómenos energéticos desconocidos tanto en el mundo industrial como académico. Prueba de ello es
la presencia de fenómenos reactivos, que proceden única y exclusivamente de la presencia de desequilibrios, y no
asociados con la existencia de elementos reactivos, como demostramos en esta ponencia, observándose la presencia
de flujos de potencia reactiva instantánea en circuitos trifásicos resistivos, lineales desequilibrados en excitaciones y
cargas. Conocer estos fenómenos es necesario, para una correcta definición del comportamiento energético del
sistema eléctrico, y establecer técnicas de mejora de la eficiencia.

Key Words: Sistemas desequilibrados, Potencia reactiva, Desfase,

Introducción
La presencia de elementos que almacenan energía eléctrica (condensadores y bobinas) en los
sistemas eléctricos, provoca el fenómeno del desfase entre las ondas de tensión y corriente,
hecho este dado a conocer y explicado por Stanley (1) y Shallenberg (2), y que
posteriormente fue postulado por Steinmtez(3), estableciendose el concepto de potencia
reactiva para los circuitos monofásicos y lineales, siendo definida esta como la amplitud de
los flujos de potencia reactiva instantánea. Desde entonces, se ha aplicado de diversas
maneras el concepto de potencia reactiva a diferentes topologías presentes en los circuitos
eléctricos: polifásicos, desequilibrados y no lineales. Pero hasta ahora ninguna de las
definiciones para la potencia reactiva, en sistemas trifásicos desequilibrados y lineales, ha
sido aceptada de forma unánime por la comunidad científica.
En la IEEE-Standard 1459-2010 (4) se recopilan entre otras las teorías tradicionales, que
intentan relacionar la potencia reactiva con los fenómenos físicos que tienen lugar en el
sistema eléctrico en estudio, partiendo de la potencia reactiva instantánea que considera que
todas las secuencias (directa, inversa, homopolar) forman parte de esta potencia reactiva
instantánea. Punto este en el que su planteamiento falla y es erróneo, dado que las
secuencias inversa y homopolar, son consecuecia del fenómeno del desequilibrio.
Recientemente, es formulada la Teoría Unificadora de la Potencia Eléctrica (5), cuyo
planteamiento es coincidente con las modernas teorías de la potencia eléctrica, que se
presentan en (4), esta teoría al igual que estableció en su día Steinmetz, parte en su
formulación del uso de la potencia reactiva instantánea, quedando definida para la
componente de secuencia directa y frecuencia fundamental.
Existen otras teorías [], basadas en Fryze, cuyo planteamiento no busca relacionar la potencia
reactiva con ningún fenómeno físico presente en el sistema, pero fallan al considerar toda la
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tensión de alimentación, al estar por lo tanto incluida en ella los desequilibrios y distorsiones,
y quedando plasmado esto en su formulación matemática.
El fenómeno del desfase presente en los sistemas trifásicos equilibrados, lineales, es
perfectamente explicado y cuantificado por la Teoría de Steinmetz, poseyendo las
oscilaciones sinusoidales de la potencia reactiva la misma amplitud en cada fase y con un
desfase de 120º entre ellas. En el caso de sistemas lineales pero con receptores
desequilibrados, por semejanza de lo planteado para los sistemas equilibrados, este es
cuantificado de manera correcta, aún siendo su explicación incorrecta, ya que se mezclan los
efectos del desfase y de la asimetría del sistema.
Cuando el sistema de tensiones de excitación se halla desequilibrado, entonces la
cuantificación y la explicación del fenómeno del desfase es incorrecto. Hecho este atribuíble
a la semejanza que se establece de las formulaciones con la Teoría de Steinmetz,
cometiendose el error de suponer que la expresión de la potencia instantánea en función de
los valores instantáneos de las corrientes y tensiones del sistema nos informa de todos los
fenómenos presentes en el sistema, siendo necesario para obtener esta última información
expresar la potencia instantánea en base a las componentes de tensiones y corrientes
(directa, inversa, homoplar) usadas en Teoría de Circutos, pudiendo entonces descomponer la
expresión de la potencia instantánea en términos que nos permiten identificar los fenómenos
energéticos presentes en el sistema (6),(7).
En la IEEE Standard 1459-2010, el fenómeno de la reactiva se formula para las componentes
de secuecia directa y frecuencia fundamental, tal y como se establece también en la Teoría
Unificadora(5). Para el estudio del fenómeno de la reactiva, provocada por los desequilibrios,
hecho este también sugerido por Jeon (8), se usa la potencia reactiva instantánea
determinada también por la secuencia directa y frecuencia fundamental. Esta potencia
reactiva, cuya identificación se expone en esta ponencia, nos permite cuantificar el efecto de
los desequilibrios del sistema sobre el fenómeno de la potencia reactiva, mostrandose su
presencia en receptores de caracter puremanente resistivo.
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Fenómenos de Desfase en Sistemas Desequilibrados Lineales.
Sea un sistema, como el mostrado en la figura 1, en el que un generador desequilibrado, y por
lo tanto se procede a la descomposición componentes simétricas de las tensiones de sus fases,
alimenta a un receptor trifásico, resistivo y lineal, conectado también en triángulo

V12 (t )  Vd 2sen (wt  d )  V i 2sen (wt   i )
V 23 (t )  Vd 2sen (wt  d  120º )  V i 2sen (wt   i  120º )

(1)

V 31 (t )  Vd 2sen (wt  d  240º )  V i 2sen (wt   i  240º )
1
I12

V12

R12
V31

2

R31

V23
R23
3

I31

I23

Figura 1 – Sistema desequilibrado en triángulo

Sistema de tensiones que puede ser expresado en forma fasorial, como sigue:

V12  V12d V12i
V 23  V 23d V 23i  a 2V12d  aV12i

(2)

2

V 31  V 31d V 31i  aV12d  a V12i
siendo las corrientes en las fases del receptor:

I 12  V12 G 12  (V12d  V12i )G 12
I 23  V 23G 23  (a 2V12d  aV12i )G 23

(3)

I 31  V 31G 31  (aV12d  a 2V12i )G 31
y cuyas componentes simétricas valen:

1
1
3
3
1
1
 V12d (G 12  aG 23  a 2G 31 )  V12i (G 12  G 23  G 31 )
3
3
1
1
 V12d (G 12  a 2G 23  aG 31 )  V12i (G 12  aG 23  a 2G 31 )
3
3

I 12d  V12d (G 12  G 23  G 31 )  V12i (G 12  a 2G 23  aG 31 )
I 12i
I 12h
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(4)

Cada fenómeno energético dentro del sistema se halla asociado con las componentes de
tensiones y corrientes, así en la ec. (4) observamos que si el sistema fuera equilibrado, tan
sólo tendríamos componente directa de tensión, y la corriente que obtendríamos sería tan
sólo el primer término de la componente directa; los primeros términos de las componentes
inversa y homopolar se deben al desequilibrio de cargas; al igual que el segundo término de la
componente inversa se debe exclusivamente al desequilibrio de tensiones, y el resto de
términos son contribución conjunta del desequilibrio de tensiones y cargas.
Si en la ec. (4) denominamos como conductancia directa e inversa del receptor a:

Ge 

1
(G 12  G 23  G 31 )
3

(5)

Y siendo las admitancias básicas de desequilibrio para las secuencias directa e inversa las
siguientes:







1
G 12  a 2G 23  aG 31
3
1
Y   Y    G 12  aG 23  a 2G 31
3

Y   Y   

i  d   i   

(6)

d   i   d   

El fenómeno reactivo o de desfase, se extrae de la componente reactiva de la potencia
instantánea, como producto de las correspondientes componentes de tensiones y corrientes
reactivas, tal y como se muestra en la ec.(7), en donde se aprecian los flujos de potencia
reactiva, debidos a la componente directa e inversa en cada una de las fases del sistema:

Q r ( t )  v 12d i 12dr  v 23d i 23dr  v 31d i 31dr  v 12i i 12ir  v 23i i 23ir  v 31i i 31ir 
  ( Y Vd V i seni ) sen 2( wt  d ) 
 ( Y Vd V i send ) sen 2( wt   i ) 
 ( Y Vd V i seni ) sen 2( wt  d  120º ) 
 ( Y Vd V i send ) sen 2( wt   i  120º ) 
 ( Y Vd V i seni ) sen 2( wt  d  240º ) 
 ( Y Vd V i send ) sen 2( wt   i  240º )
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(7)

Pero si atendemos, a los postulados de la Teoría Unificadora, al igual que apunta Emanuel en
la IEEE Standard 1459-2010, tan sólo las tensiones de secuencia directa y las corrientes de
secuencia directa reactiva nos determinan el fenómeno del desfase o reactivo.
Quedando entonces los flujos de potencia reactiva instantánea como se ve en la ec.(8),
debidos tan sólo a las componentes de secuencia directa:

Q r ( t )  v 12d i 12dr  v 23d i 23dr  v 31d i 31dr 
  ( Y Vd V i seni ) sen 2( wt  d ) 
(8)

 ( Y Vd V i seni ) sen 2( wt  d  120º ) 
 ( Y Vd V i seni ) sen 2( wt  d  240º )
Observando, pues que la potencia reactiva, evoluciona según funciones seno cuadrado, y cuya
amplitud viene determinada por términos anteriormente expuestos y que se hallan
relacionados con el desequilibrio de tensiones y cargas que posee el sistema, quedando por lo
tanto demostrada la existencia de flujos de potencia reactiva en los circuitos desequilibrados,
incluso siendo los receptores resistivos y lineales.
La potencia reactiva que cuantifica este fenómeno, al igual que realizo Steinmetz, se obtiene
por la suma de las amplitudes de las tres fases, quedando entonces:

Q  3Y Vd V i sen i

(9)

Ejemplo de Aplicación.
Consideremos un elemento puramente resistivo (figura 2), de valor R12  76  ; X 12   , y
al que sometemos a un sistema trifásico de tensiones en triángulo con un grado de
desequilibrio del 11,98 %, de valores:

V12  230   8º V ;V 23  195 120º V ;V 31  239,422 122,96º V
1
I12

V12
R12
V31

X12

2
V23

3
Figura 2 – Sistema en estudio

Las corrientes de fase medidas en el sistema son:
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING UBI2011 - 28-30 Nov 2011 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

I 12  3,026   8º A ; I 23  0 A ; I 31  0 A
Las componentes simétricas de las tensiones y corrientes en el sistema de la figura 2, son:

V12d  220,715 1,7º V ;V12i  26,445  74 ,33º V
I 12d  I 12i  1,008  8º A
Que aplicando la ec. (8), según lo establecido por la IEEE Standard 1459-2010, y por la Teoría
Unificadora, nos permiten obtener la potencia reactiva debida a la secuencia directa del
sistema en estudio:

Q  3Vd I d sen d  73,29VAr
Que en este caso al ser un receptor puramente resistivo, esta potencia debe de ser atribuída
única y exclusivamente a los desequilibrios del sistema.
Si consideramos la ec.(9), y la aplicamos para este ejemplo, obtenemos:

Q  3Y Vd V i sen i  3  0,004386  220,715  26,445  sen (72,63º )  73,29VAr
idéntico valor que el obtenido mediante la anterior ecuación.
A continuación, en la figura 3 se muestran los flujos de potencia reactiva instantánea que
entrega el generador desequilibrado, para este caso, según lo expuesto en la ec.(7).
Qr12

Qr23

Qr31

60,00
40,00

VAr

20,00

Qr12 ( t )  46 ,64 sen ( 200t  166º )
Qr 23 ( t )  10 ,68 sen ( 200t  14º )

0,00
0

1

2

3

4

5

6

Qr 31 ( t )  35 , 95 sen ( 200t  14º )

-20,00
-40,00
-60,00
wt (rad)

Figura 3 – Flujos de potencia reactiva instantánea
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Se observa de una manera clara en la figura 3, la existencia de estos flujos de potencia
reactiva, aún siendo el sistema objeto de estudio puramente resistivo, que al igual que
sucede con la potencia reactiva instantánea de cualquier sistema trifásico desequilibrado y
lineal, su valor es nulo, no indicando por ello que no existe potencia reactiva. De hecho en
cada una de las fases del generador existe un flujo de potencia reactiva de amplitudes: 46,64
VAr, 10,68 VAr y 35,95 VAr, respectivamente, lo que implica una pérdida de eficiencia del
generador.

Conclusiones
De lo presentado en este trabajo, se concluye de una forma clara la presencia de fenómenos
de desfase en circuitos puramente resistivos, que se hallen en condiciones de desequilibrios
de tensiones y cargas. Hecho este que ni contempla ni cuantifica, la potencia reactiva en
base a la teoría clásica de la potencia eléctrica. Este fenómeno de desfase, que se produce
bajo las condiciones anteriores de desequilibrio, incluso en elementos resistivos si es en
cambio, puesto de manifiesto usando la Teoría Unificadora de la Potencia Eléctrica, y la IEEE
Standard 1459-2010, ya que ambas cuantifican la potencia reactiva, provocada por el
fenómeno energético del desfase, mediante el uso de de las componentes de tensiones y
corrientes reactivas de secuencia directa.
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Área Científica– CT 09
Resumen
La Directiva Europea 2002/91/CE, ha obligado a los países miembros a establecer mecanismos para la
implementación de una metodología de certificación energética de edificios. Se analizan los diferentes pasos dados
por diferentes miembros de la Unión y en concreto el caso de España cuyo sistema de calificación y metodología de
cálculo de la calificación, se encuentra regulada por el Real Decreto 47/2007.
Por otro lado se expone en líneas generales los diferentes sistemas de gestión técnica de las instalaciones en los
edificios y viviendas (domótica), así como se analiza el posible impacto de estos en la calificación energética de los
edificios. Se concluye con la necesidad de incorporar estos sistemas a la metodología de cálculo, haciendo necesaria
una reforma del RD 47/2007 actualmente en vigor.

Key Words: Calificación Energética, Domótica, Gestión Técnica de los Edificios, Sistemas de ahorro de energía.
Etiqueta energética, Inmótica, Eficiencia Energética, Inmótica, Building Automation Control Systems, Technical
Building Management, Smart Grid, Smart Building.

Introducción
El libro verde (1) “Hacia una estrategia Europea de seguridad de suministro energético”,
publicado por la Unión Europea en noviembre de 2002, hace hincapié sobre la necesidad de
implementar una política energética comunitaria, que ayude a reducir la dependencia
energética de toda la Unión.
La Certificación Energética de los Edificios es una exigencia derivada de la Directiva Europea
2002/91/CE(2), tambien conocida como EPDB (Energy Performance Building Directive), que
obliga a todos los paises de la Unión Europea, a establecer mecanismos para la
implementación de una metodología de certificación.
En lo referente a la certificación energética, esta Directiva se transpone parcialmente al
ordenamiento jurídico español a través del Real Decreto 47/2007, por el que se aprueba el
“Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva
construcción”. A partir de su entrada en vigor es obligatorio poner a disposición de los
compradores o usuarios de los edificios un Certificado de Eficiencia Energética.
En este certificado, y mediante una etiqueta de eficiencia energética, se asigna a cada
edificio una Clase Energética de eficiencia, que variará desde la clase A, para los
energéticamente más eficientes, a la clase G, para los menos eficientes.
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Figura 1 – Etiqueta de eficiencia energética

La Directiva Europea 2002/91/CE define la eficiencia energética como: “la cantidad de
energía consumida para satisfacer las necesidades asociadas a un uso estandar del edificio”.
Esto puede sintetizarse como la cantidad de kW·h/año que el edificio demanda. No obstante,
la mayor parte de los criterios de calificación utilizan como unidad kW·h/m2·año.
El Real Decreto 47/2007, por el que se aprueba el “Procedimiento básico para la certificación
de eficiencia energética de edificios de nueva construcción”, basado en comparar el edificio
objeto a certificar, con un edificio “de referencia”; estableciendo como parámetros a
verificar:
 Forma, tamaño, zonificación y usos del edificio.
 Obstáculos remotos (sombras).
 Calidades constructivas (índices de transmitancia térmica).
 Niveles de iluminación requeridos, y potencia eléctrica necesaria para dar esos
niveles.
 Contribución solar aportada que deberá ser igual o superior a la establecida por ley.
(Documento Básico - HE4 del Real Decreto 314/2006).
 Constribucin solar fotovoltaica aportada por el edificio. (Documento Básico – HE5 del
Real Decreto 314/2006).
De estas premisas finalmente se obtiene unos coeficientes C1 y C2 para edificios de viviendas,
y un parámetro “C” para edificios de otros usos, de los que dependerá la calificación
obtenida:
Tabla 1-Criterios para la obtención de cada etiqueta energética
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA
VIVIENDAS
ETIQUETA OBTENIDA OTROS USOS
C1 < 0.15
A
C < 0.4
0.15 ≤ C1 < 0.50
B
0.4 ≤ C< 0.65
0.50 ≤ C1 <1.00
C
0.65 ≤ C <1.00
1.00 ≤ C1< 1.75
D
1.00 ≤ C< 1.3
C1 >1.75 y C2< 1.00
E
1.3 ≤ C< 1.6
C1 > 1.75 y 1.00 ≤ C2 < 1.5
F
1.6 ≤ C< 2
C1 > 1.75 y 1.50 ≤ C2
G
2≤C

La solución adoptada en España, se realiza con el Software CALENER, u otros métodos
alternativos que deben ser aprobados por el Ministerio de Industria. En concreto el Software
Calener utiliza el motor de calculo DOE2, desarrollado por el United States Department of
Energy (USDOE).
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En Alemania se ha implementado mediante una sencilla hoja de calculo con Visual Basic que
hace cumplir la norma alemana DIN V 18599.
En Francia, se ha implementado dicha calificación energética mediante ClimaWin con el que
se hace cumplir la reglamentación RT 2005 que recientemente ha sido modificada a la RT
2012.
Reino Unido ha adptado el NCM (National Calculation Method) for EPBD disponible en la web
http://www.ncm.bre.co.uk/ desarrollado por el Department for Communities and Local
Government. Se trata de un software para entorno Windows similar al CALENER. Tambien han
desarrollado el método simplificado denominado Simplified Building Energy Model (SBEM).
Tanto Francia como Alemania, son los impulsiones de la metodología y llevan desde el año
2008 certificando no solo la nueva edificación, sino tambien la edificación existente.

Impacto de la Gestión Técnica de las Instalaciones en la calificación
Recientemente las Directivas 2010/30/EU(3) y 2010/31/UE (4) de 19 de mayo de 2010, insta a
los Estados miembros a asegurar que todos los edificios de nueva construcción sean “de
consumo energético casi nulo” a partir del 31 de diciembre de 2020 (o 2018 a los que
dependan de administraciones públicas).
Por otro lado la Directiva 2010/31/UE de 19 de mayo de 2010 enuncia que:
“Se necesitan medidas que aumenten el número de edificios que no solo
cumplan los requisitos mínimos de eficiencia energética actualmente
vigentes, sino que también sean más eficientes energéticamente al reducir
tanto el consumo energético como las emisiones de dióxido de carbono.”
Sin embargo en dicha directiva y a pesar de que enuncia elementos como la “instalación
técnica del edificio”, no se recoge directamente el potencial de los sistemas de gestión
técnica de las instalaciones (domótica/inmótica).
A la pregunta de cómo podríamos cuantificar el impacto de los sistemas de gestión técnica de
las instalaciones, en el consumo energético de los edificios. El IDAE (Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía) define de forma genérica el consumo de un edificio
con las siguientes variables:





D=Demanda
COF= Características Ocupacionales y Funcionales
Rendimiento de las instalaciones y sistemas auxiliares

El rendimiento a su vez se define como el producto de los subrendimientos de cada uno de los
sistemas:

Como ejemplo podemos tomar el sistema de calefacción de una vivienda, en el que se
dispondrá de cada uno de estos rendimientos:
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Figura 2 – Ejemplo de sistema formado por diversos subsistemas, cada uno de ellos con su correspondiente
rendimiento

De esta forma, claramente se observa que hay determinados factores que entran en el
cálculo, que pueden ser modificados, parametrizados u optimizados, con el único fin de
maximizar la eficiencia energética, o minimizar el consumo, manteniendo la misma
funcionalidad, confort y uso inicial.
Entre los diferentes factores, destaca la regulación de todos los sistemas: climatización,
iluminación, ventilación. Actualmente existen sistemas de regulación y control muy
optimizados pero esta optimización solo puede mejorarse, dotando al edificio de la
“inteligencia” necesaria para conocer las características ocupacionales, estado de su
envolvente, necesidades de climatización, etc. Es aquí donde se hace imprescindible el uso
de la domótica o la inmótica -en el caso de edificios destinados a otros usos diferentes al de
vivienda-.

=
=

(

,
ó

×

,
×

ó

×

)

DOMÓTICA
INMÓTICA
ó

Figura 3 – Elementos de consumo de un edificio potencialmente modificables por la domótica

El uso de un sistema domótico permite integrar diferentes variables, y concluir con un ahorro
y una mejora en la eficiencia energética centrada en:
 Iluminación:
o Sistemas eficientes de iluminación que ajustan el consumo en función del
nivel de luz solar incidente, o el nivel de ocupación.
o Control automático de persianas, toldos y cortinas.
o Encendido y apagado de la iluminación exterior en función de la luminosidad.
 Climatización:
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Control automático inteligente de toldos, persianas y cortinas de la vivienda,
permite que se aproveche al máximo la energía solar para efectos de
climatización.
o La regulación permite adaptar la temperatura de la vivienda en función de la
variación de la temperatura exterior.
Electrodomésticos:
o Control y priorización en la puesta en marcha de electrodomésticos,
programando su funcionamiento en horarios en los que el precio de la energía
es menor, y evitando puntas de consumo, ajustando la potencia simultánea al
contrato.
o Programación de la desconexión de electrodomésticos no prioritarios.
o



Para que este ahorro se pueda conseguir, es imprescindible la utilización de, bien un Sistema
de Automatización y Control de Edificio (BAC), o un sistema de Gestión Técnica de Edificios
(TBS)
Los equipos y sistemas de automatización y control de edificios (Building Automation
Control Systems) proporcionan funciones de control efectivas para las servicios de
calefacción, ventilación, refrigeración, agua caliente, iluminación, etc., esto conduce a una
mayor eficiencia energética y operacional.
A estos sistemas vamos a poder configurar funciones y rutinas de ahorro de energía complejas
e integradas, basadas en el uso real y racional del edificio, dependiendo de las necesidades
reales del usuario, con el fin de evitar un consumo de energía y unas emisiones de CO 2
innecesarios.
Por otro lado la gestión técnica de los edificios (Technical Building Management), se concibe
como una parte de la gestión de edificios (Building Management), proporcionando
información sobre el funcionamiento, las operaciones de mantenimiento, los servicios y la
gestión del Confort, Seguridad, Comunicaciones y especialmente para la gestión de la
Energía.
Esta capacidad de medición, de registro de tendencias, de generación de alarmas y de
diagnóstico del consumo de energía innecesario; es fundamental para la realización de tareas
de, regulación, supervisión, optimización, determinación y para soportar las acciones
correctivas y preventivas que mejoren la eficiencia energética de los edificios.
Volviendo a la Directiva 2010/31/EU en en la búsqueda de asegurar que todos los edificios de
nueva construcción sean “de consumo energético casi nulo” a partir 2020, también será
necesario incorporar al edificio la autogeneración de energía que pasará por disponer de un
abanico de tecnologías que habrá que combinar ( fotovoltaica, minieólica, cogeneración
mediante ciclo orgánico de Rankine [ORC], ...).
En el momento en que el edificio disponga no solo de acometidas energéticas, sino de fuentes
propias de generación, se deberán implementar técnicas de control que empiezan a
desarrollarse y que permiten adaptar el consumo a la disponibilidad, horarios, precios, así
como gestionar la interconexión a la red eléctrica para la venta o cesión de excedentes. Es
decir que la propia instalación energética deberá disponer de inteligencia; esto entraría
dentro del concepto de “Smart Grid” o “Smart Building”.

Conclusiones
Todas estas posibles mejoras en la eficiencia energética mediante el uso, tanto de los BACS
como las TBM, rencientemente están siendo analizadas, y fruto de ese análisis se han
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redactado normas como la UNE-EN 15232 “Métodos de Cálculo de las Mejoras de La Eficiencia
Energética mediante la aplicación de Sistemas Integrados de Gestión Técnica de Edificios y
Viviendas“.
La elaboración de esta norma, sin embargo no ha provocado todavía un cambio en ninguno de
los sistemas de calificación energética existentes en Europa, haciendo que la metodología de
cálculo contemple la existencia o no de sistemas integrados de gestión técnica de edificios o
viviendas.
Por otra parte las Directivas Europeas imponen que a partir 2020 los estados miembros
aseguren que todos los edificios de nueva construcción sean “de consumo energético casi
nulo”, para ello será necesario dotar de diferentes sistemas de autogeneración energética a
los edificios, y gestionar la energía adecuadamente; siendo necesario integrar estos en los
sistemas domóticos tradicionales.
Concluimos por tanto que el paso siguiente será la modificación del sistema de calificación
CALENER o la elaboración de un sistema paralelo de calificación energética que recoja el
impacto de estas nuevas tecnologías en la Calificación Energética de los Edificios.
En este sentido estamos trabajando.
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Área Científica– CT 8. Electrotecnia y Electrónica.
Resumen
Dada la importancia de los transformadores en los sistemas eléctricos de distribución, y considerando un
planteamiento enfocado a la optimización y eficiencia de los mismos, se procede al análisis de un transformador
trifásico Yyn, trabajando bajo condiciones de desequilibrio de carga, mediante el uso de las teorías modernas de
medida de la potencia eléctrica, y de las recogidas en la IEEE Standard 1459-2010.
Key Words: Desequilibrios, Transformadores, Potencia.

Introducción
Del estudio de la máquinas y de la teoría de circuitos, sabemos que por el secundario del
transformador circula la componente homopolar de la intensidad, igual a la tercera parte de
la intensidad de la fase c, los otros dos tercios y a partes iguales, les corresponde a las
componentes de secuencia directa e inversa de la intensidad. Por el bobinado primario del
transformador sólo pueden circular las componentes de secuencia directa e inversa de la
intensidad, y que serán las componentes de secuencia directa e inversa del secundario del
transformador reducidas al primario, por tanto se produce un desequilibrio de los amperios
vuelta producidos por la componente homopolar de la intensidad del secundario no
compensados por las del primario, lo que dará lugar a la aparición de un flujo homopolar,
pequeño pues debe cerrarse por fuera del circuito magnético, a través del aire, elementos
constructivos, etc.
Este pequeño flujo dará lugar a la aparición de una componente homopolar en las tensiones
de fase del primario, las tensiones de suministro de la red trifásica no poseen componente
homopolar, lo que provoca que se distorsionen los valores de las tensiones de fase del
primario del transformador, razón por la cual este tipo de conexión no es adecuado para
funcionamientos asimétricos, no obstante lo expuesto anteriormente, se usará esta conexión,
para poner de manifiesto el resultado obtenido al aplicar las modernas teorías de la potencia
eléctrica.
Se comienza exponiendo las teorías que se van a usar en este trabajo, para posteriormente
mostrar los datos obtenidos de las mismas de manera experimental, en el transformador
objeto de este estudio. Buchholz en 1922 (1) publicó su teoría referente a la potencia
aparente para sistemas trifásicos desequilibrados sinusoidales y lineales, definiendo la
potencia aparente como el producto de los valores eficaces de la tensiones y corrientes del
sistema:

S = VI=

( V12 + V22 + V32 ) ( I12 + I22 + I23 )
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Teorías modernas de medida de la Potencia Eléctrica
Se plantean en este apartado, primeramente la Teoría de la Potencia Eléctrica desarrollada
por L.S. Czarnecki, mostrandose las diversos cantidades que cuantifican, los diferentes
fenómenos puestos en juego dentro de los sistemas eléctricos, posteriormente se muestran
las expresiones de la Potencia Eléctrica contempladas en la IEEE Standard 1459-2010 (9), que
recopila múltiples situaciones y topologías posibles en los sistemas eléctricos.

Teoría de L.S. Czarnecki.
Sus aportaciones al campo del estudio de la potencia eléctrica, son muy importantes. Su
teoría establece que cualquier fenómeno, responsable de la eficiencia del factor de potencia
en los sistemas eléctricos, puede expresarse mediante una corriente, que transfiera la
potencia correspondiente al fenómeno que representa desde la fuente a la carga.
Sus estudios se centran en sistemas trifásicos a tres hilos (3), que pueden ser desequilibrados
y no lineales. En el caso que nos ocupa nos centraremos en los circuitos lineales de tres hilos
con voltajes sinusoidales, que pueden ser equilibrados o no. Su estudio parte del concepto de
“la componente física de la corriente”(4).
Czarnecki utiliza desarrollos de Fourier de las tensiones y corrientes, para aplicar sus teorías.
Define la potencia aparente como Buchholz.
En el circuito trifásico de la figura 1, (2) considerara las tensiones u aplicadas a la carga. Por
tanto la potencia aparente en la carga la define como:

S = u.i

(1)

con

u = U R2 + U S2 + UT2

(2)

i = IR2 + I2S + I2T

(3)

i
iR

u
eR
uR

iS
eS

Carga lineal
estacionaria

uS
iT

eT

uT

R R
Tierra

R

Neutro artificial

Figura 1- Circuito en estudio.
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Con ese proceder no considera la componente de secuencia homopolar de las tensiones de
fase, siendo iguales las componentes de secuencia directa e inversa en el generador y la
carga, u + = e + ;

u− =e− ;
Yb =

P − jQ

u

2

S

=

u

*
2

= Gb + j B b

(4)

i a = 3 IRa = Gb u

(5)

i r = 3 IRr = B b u

(6)

iu =

i

P= u

ia

Q= u

ir

D= u

iu

S=

2

− ia

2

− ir

2

(7)

(8)

P 2 + Q2 + D2

(9)

IEEE Std 1459-2010
Define la potencia aparente efectiva igual que Buchholz (7),(8):

S e = 3 Ve I e

Ve =

Ie =

(10)

2
2
2
VAB
+ VBC
+ VCA
=
9

I2A + IB2 + I2C
=
3

(V ) + (V )
+ 2

− 2

(I ) + (I )
+ 2

− 2

(11)

(12)

P + = 3Vln+ I + cos ϕ +

(13)

Q + = 3Vln+ I + sen ϕ +

(14)

(S ) = (P ) + (Q )

(15)

(SU )2 = S2e − (S + )2

(16)

+ 2

+ 2

+ 2
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Relaciones entre IEEE Std 1459-2010 y Czarnecki, L.S

Ve =

u
3

;

Ie =

i
3

S e = S , igual a la S de Buchholz.

;

La potencia activa P de Czarnecki es : P = P + + P − ;
La potencia reactiva Q de Czarnecki es : Q = Q + + Q − ;

Aplicación Experimental
En este apartado se procede con la aplicación experimental, llevada a cabo sobre un
transformador trifásico de tres columnas, con el primario en estrella y el secundario en
estrella con neutro, del cual se alimenta una carga entre la fase c y el neutro, se suponen
conocidos los parámetros internos del transformador, las tres impedancias de cortocircuito de
las fases A, B, C, y las correspondientes impedancias de vacío. En las figuras 2 y 3 podemos
observar el montaje llevado a cabo en esta parte experimental.

Figura 2- Vista general del montaje efectuado.

Figura 3 - Esquema de montaje de los instrumentos de medida.
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Las lecturas de los aparatos nos permiten obtener, las tensiones compuestas del primario del
transformador:

V

AB

=227,8 |0 V.;

V BC =224,9 |-120,05 V.; V CA =226,2 |120,61 V.

Las tensiones de fase del primario:

V A =133,6 |-28,40 V.; V B =127,5 |-149,45 V.; V C =128,9 |89 V.
Lo que nos permite determinar la tensión homopolar, debida a los amperios-vuelta del
secundario no compensados por el primario:

V A0 = V B0 = V C0 = 3,33 |3,08 V.
Las corrientes absorbidas de la red por el primario del transformador, teniendo en cuenta las
corrientes de excitación, son:

ĪFA =1,44 |-95,45 A.; ĪFB =1,04 |-101,52 A.; ĪFC =2,48 |80,89 A.;
Las tensiones en bornes del secundario del transformador, son:

V a =78,5 |-30,62 V.; V b =74,9 |-151,23 V.; V c =74,1 |86,85 V.
Y la corriente en la fase c, Īc =5,99 |86,85 A. Se aprecia que sólo se transforman, las
componentes de secuencia directa e inversa.

Con estos datos de tensiones y corrientes, se pasa a determinar las potencias presentes en el
transformador en estudio, mediante las formulaciones expuestas en el apartado anterior,
obteniéndose los valores que se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1- Potencias absorbidas por el transformador
Czarnecki
S = 686,79 VA.
P= 480,19 W.
Q= 123,79 VAr.
D= 475,15 VA.

IEEE Std 1459-2010
Se = 686,79 VA.
P+= 484,82 W.
Q+= 123,43 VAr.
Su = 470,48 VA.
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Conclusiones
Tras el análisis de los datos obtenidos en la experimentación, se observa que las expresiones
de las potencias según la IEEE Std 1459-2010, (5),(6),(9), nos deja separar los términos
eficientes de los que no lo son, definiendo asi la potencia aparente de secuencia directa,
(S+)2, lo que permite obtener los términos debidos a los desequilibrios de las tensiones e
intensidades, así la potencia de desequilibrio es:

Su = 3

(V ) (I ) + (V ) (I ) + (V ) (I )
+ 2

− 2

− 2

+ 2

− 2

− 2

,

donde aparecen las interacciones de las distintas componentes de las tensiones e intensidades
asimétricas.
Como para el caso que nos ocupa la potencia aparente, Buchholz, se puede expresar como:

S=3

(V ) (I ) + (V ) (I ) + (V ) (I ) + (V ) (I )
+ 2

+ 2

+ 2

− 2

− 2

+ 2

− 2

− 2

permite una sencilla identificación a partir de la expresión de la potencia aparente. En las
expresiones de Czarnecki esto no es posible, al mezclar las potencias de secuencia directa
con las de secuencia inversa.
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Abstract
This paper describes the concept, design and implementation of structural modifications performed in the footlaunched Swift’light sailplane so that it can receive an electric propulsion system, effectively transforming it into a
self-launched glider. The modifications were developed subject to some important requirements: the structure had
to be light, easy to assemble, with minimal changes to the original structure and other components, the new
components should tamper as less as possible with the position and operation of the emergency parachute,
maintaining the position of the aircraft centre of gravity unchanged and affecting as little as possible the
aerodynamic performance of the aircraft. To that goal, computer assisted design, numeric simulation and innovative
composite materials design was used. The components that had a more radical design, or were more critical, were
tested individually to validate their compliance with strength and stiffness requirements.
Key Words: SWIFT; Swift’light; Sailplane; Self-Launching; Motorization; Electric Propulsion; Composites

1. Introduction
It is common in the field of aeronautics, and in engineering in general, to try to perfect old
ideas or concepts, or to modify them, instead of creating new ones from scratch to solve or
improve a specific problem/situation. The Swift’light sailplane is a new concept of its own
and still has much room for improvement. Specifically, the creation of an electric selflaunched glider, which is the goal of this work, can improve significantly the operational
flexibility of the SWIFT without incurring into significant performing penalties.
The SWIFT is a high performance foot-launched glider, which was designed to merge the
portability and convenience of hang gliders with the performance of more conventional
sailplanes. Its configuration is displayed in Fig. 1.

Figure 1 – SWIFT overall configuration [1].
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Although it takes off and lands like a hang glider it has a glide ratio of about 25 and is
designed with a rigid cantilevered swept wing with aerodynamic control surfaces. It is easily
transportable on top of a car roof and can be launched by running from a hillside [1]. To
achieve those characteristics, it has been found that the best solution would be a tailless
design, for simplicity and lightness. However, tailless concepts are known in the literature for
their stability and controlability problems. Longitudinal and directional instability and the low
efficiency of the wing in respect to his area are the most important ones [1]. To solve these
problems, several factors were implemented in the design, creating a new and very
interesting concept for tailless aircraft in general.
S.W.I.F.T. stands for “Swept Wing with Inboard Flap for Trim”. The name arose from the idea
of placing the flap in the inboard portion of the wing. Since the wing is swept back, the
inboard position of the flaps means that when it deflects downward a positive pitching
moment is generated as shown in Fig. 2. This approach leads to a better efficiency for
trimming the speed with the flap. It turns out that the wing produces more lift at lower
velocities, when it is needed, and lower drag at higher speeds. It also provides the capability
of landing on foot by lowering the stall speed to the level of a hang glider. This particularity
lets the sailplane achieve a very good longitudinal stability over the range of velocities in
which this sailplane operates. Directional stability is provided by the winglet configuration
and its reward position (due to the sweepback of the wing) [1].

Figure 2 – The SWIFT’s flap creates a positive pitching moment when deflect downward [1].

Still on the topic of aerodynamics, the way that the concept of the SWIFT’s wings balance the
aspects of twist, taper, dihedral, sweep and airfoil shape to eliminate the stability and
efficiency problems common to flying wings, is a very interesting one. These parameters were
tuned to provide the best trade-off between high speed and high glide ratio performance,
thermal soaring performance and stall speed. The airfoil was created specially for this
aircraft, it has a small negative pitching moment (not typical in tailless designs), and was
designed to operate in the range Reynolds number range from 7x105 to 2x106, and make use
of laminar flow in the first quarter of the chord. The airfoil is also quite thick, as illustrated
in Fig. 3.
The twist and sweep of the wing work together in a way that makes the wing tips (without
the winglets) work as a horizontal stabiliser. This happens because the airfoil at the tip has a
negative incidence due to its washout, and is located considerably behind the aerodynamic
centre of the wing due to the sweep. This effect gives the longitudinal stability without the
need for a tail arrangement or an auto-stable airfoil. The latter, not being efficient in lift it
generates by length unit of the wing, needing a larger wing area to generate the same
amount of lift [1].
The airfoil thickness at the flap and elevon hingelines was initially very large to provide
strength to that area. However tests on the first prototype showed this feature was not
necessary, but the gaps created by the control surfaces added considerable drag. Only simple
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airfoil design programs and truck-mounted tests were carried out to confirm its performance
[1]. Unfortunately very little information about this airfoil is available, namely accurate
geometry and experimental aerodynamic data.

Figure 3 – SWIFT airfoil geometry and pressure coefficient distribution for high and low lift coefficients [1].

The sailplane is controlled by the inboard flaps that also provide longitudinal trim, elevons
that mix the pitch and roll controls and the winglet control surfaces. The last ones function
more like an airbrake, braking when used together, but provide directional control while used
differentially [1].
The Swift’light is a later model of the original SWIFT. In comparison with the original model,
it is considerably lighter (about 36%), has a redesigned cockpit cage, redesigned winglets with
a cant angle and greater span and area, air brakes and several other minor aerodynamic
modifications [2]. This model is the one used for installing the electric propulsion system in
this work.
There is frequently an interest in sailplane designs to install some sort of propulsion for
several reasons. The most flagrant of those is to give the sailplane the independency to
launch itself, enabling it to reach a certain altitude, which otherwise would have to rely on
the help of other, external, launching mechanisms, which are not always available or are
relatively costly. However, doing so has always the result of increased weight and often
performance degradation. Of course that a smart design may be able to attenuate these
problems, but it will always be a trade-off between independence and performance. Several
self-launching versions of this design were already marketed. However, they have piston
engines installed, are considerably heavier, more complex, imply extensive reconstruction of
the aircraft and/or relocation of the position of the emergency parachute, complicating its
extraction [3-5].
The main objective of this work is, therefore, the design, sizing and implementation of the
structural components necessary to fit an electrical propulsion unit to the Swift’light
sailplane, effectively transforming it into a self-launched glider. This modification should also
be as light as possible, easy to fit into the existing structure with minimal to none alterations
to existing components. Also the new propulsion system installation should modify as little as
possible the position and firing of the emergency parachute, have minimum impact in the
aircraft centre of gravity position and affect just slightly the aircraft’s aerodynamic
performance.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING UBI2011 - 28-30 Nov 2011 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

2. The Concept
Initially, all the available marketed motorized versions of the SWIFT were studied mainly
through pictures and some data displayed by the manufacturers. Also, some other makeshift
motorized versions of the Swift were studied, again, from photographs. The objective was to
collect some ideas or to assimilate useful concepts while trying to note paths that should not
be taken to accomplish the proposed goals.
It was decided to use a pusher configuration, because of the Swift’light concept (tailless,
sweptback wing, low ground angle of incidence) and to permit the easy and simple folding of
the propeller. The motor and propeller were already selected before the start of this work.
The concept chosen consisted of placing the electrical motor behind the pilot, with the
propeller slightly aft of the end of the fuselage and connected by a shaft and having minimum
impact on the rear fuselage shape. The small ground clearance of the aircraft and the large
diameter of the propeller meant that the motor should be positioned relatively high in the
fuselage and, therefore, it was located behind the pilot head. To maintain the aircraft’s
centre of gravity unaltered, the batteries would have to be forward of it. Their weight, in
conjunction with the weight of the forward wheel and steering system necessary for a
powered take-off (Swift’light has a forward skid and rearward wheel as landing gear), would
have to balance the weight of the motor, propeller, transmission shaft and their supporting
structure. It was established from the beginning that the configuration of the structure should
have a small number of components. It should also be as light as possible because, to
maintain the centre of gravity of the aircraft in the original position, the batteries would
have to be placed forward and their own centre of gravity position could not be forward
enough to balance heavy components far back in the fuselage due to the little available space
to fit them.
Therefore the concept of the support structure is a simple three dimensional truss composed
by several composite material elements to save weight, and of these, two in particular are of
unconventional design. The structure developed with the aid of a 3D computer aided design
(CAD) system is illustrated in Fig. 4.

(a)

(b)

Figure 4 – Overall propulsion support structure: (a) right view; and (b) top view. On the left, the propeller hub is the
upper left blue element. The motor is the upper right element with a blue zone. The darker element is the
composite T-connection to the fuselage frame.

The transmission shaft is mainly made of composite materials but it has one aluminium alloy
(the 2030-T4 aluminium alloy was used for the prototype due to availability) reinforcement
part at each end for better load transmission from motor shaft to transmission shaft to
propeller hub. It was designed to be also part of the truss while supporting torsion loads. This
decision was made to save weight, therefore eliminating any support structure that could
otherwise be necessary to brace the shaft. As a result, the shaft will be subjected to
combined torsion and axial loads. To support those loads the shaft is made of a unidirectional
carbon fibre reinforced plastic (CFRP) tube with the fibres oriented at 10deg, to support axial
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loads, covered by a layer of aramid cloth reinforced plastic oriented at ±45deg, to resist
torsion loads. Initially, this layer was to be composed by carbon reinforced epoxy, but the
decision was made to use aramid, which has a superior elastic modulus, and protects the
inner carbon tube from impacts. The resin used in composite elements construction and in
the bonding regions was epoxy.
The more unorthodox components however, are the two small T-shaped connections that join
several components of the truss and the entire truss to the frame structure of the aircraft
(shown in Fig. 4). This component is of critical importance due to the fact that all loads
relating to the propulsion system pass through them. To complicate even more, due to their
location, this components have to withstand 15 g’s before failing, to protect the pilot from
being hit in the head by the motor and related components in the event of an crash, as stated
in the CS-VLA regulations [6]. Contrary to standard practice in these cases, these components
were to be fully built in CFRP, with clever stacking of several layers, each one having its
fibres oriented in such a ways as to accommodate all types of stresses effectively. This
component also needs to be easily attached and detached to the frame structure to allow
easy assembling and disassembling.
The motor is connected through its default M6 bolts to the motor support which consists of a
CFRP plate 3mm thick bonded to the unidirectional CFRP tubes shown in red in Fig. 5. The
oval areas for gluing the parts together are completely filled inside to create a larger gluing
area, helping to transmit the loads to the rest of the structure. This joint is then reinforced
by some glass fibre plies surrounding the two parts to improve the connection.

Figure 5 – CAD representation of the motor connection configuration. On the left hand side, the four bolt locations in
the motor and in the support are visible. On the hand right side, the gluing area (oval area of contact) through the
transparent representation of the unidirectional CFRP tube is shown.

The CFRP tubes represented in red in Fig. 5 are linked to the T-shaped connection by means
of a pin crossing both components. This is to comply with the goal of implementing an easy to
remove structure. Figure 6 shows a generic representation of the connections between the
motorization truss and the aircraft main structure.

Figure 6 – Generic CAD representation of the connections of the truss to the SWIFT main structure. The aluminium
tube of the SWIFT main structure is represented in grey. In green is the ball joint connection of the truss rods.
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING UBI2011 - 28-30 Nov 2011 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

Using CFRP and aluminium components together may, over time, result in galvanic corrosion,
however, a special epoxy resin (ADEKIT A175) is to be used to bond these parts and isolate
them electrically, preventing this type of corrosion from occurring.
The front wheel must be slightly smaller than the existing rear wheel in order to fit in the
nose. Only a small portion of it will be visible, both to make use of the existing skid support
structure and to utilize the existing nose fairing (which includes the skid). In that way, all is
required is an opening in the skid for a small part of the wheel to pass and have some room
for turning. The structure is a simple thick aluminium tube that fits into the existing skid
support structure. This tube acts as a direction turning axle to the wheel. A carbon fibre fork
component connecting this tube to the wheel makes the arrangement similar to a free wheel
in a shopping cart. This is necessary to maintain the wheel dynamically stable. Static stability
is given by a rest stop because this situation is not critical. The whole arrangement is very
simple and is illustrated if Fig. 7a. The directional control of the wheel is made through a
wire system connected to the rudder pedals. However, the pedals work independently of
each other because of the functioning of the winglet control surfaces. For example, they are
able to be both simultaneously fully down to serve as air brakes in a landing. Therefore, a
detachable sheave system was created to allow the pedals to work together during the takeoff, and after that, the system is detached and the pedals work normally. The concept is
illustrated in Fig. 7b.

(a)

(b)

Figure 7 – Front wheal arrangement: (a) supporting structure fitted to the skid support frame; and (b) sketch showing
skid supporting structure with front wheel support, wire control system and sheave system fitted.

The batteries are divided in two packs. Each pack is to be strapped below the longitudinal
main tubes of the fuselage frame. Those tubes are the strongest structural elements of the
fuselage and will also support the loads from the propulsion unit and its structure. The exact
longitudinal position of the packs depends on the total weight and position of the rearward
assembly, but it will be somewhere in the broader section of the fuselage. The vertical
position of the battery packs is somewhat low. With a mass about 8kg, the batteries will
lower the overall aircraft centre of gravity a little, which helps its stability. It also does not
hamper the pilots view or comfort, because they are “out of the way” in this position.
The motor to be used is a HPD10 brushless DC by Geiger Engineering with approximately 10hp
rated power. The propeller is a H25K 140m R-E-13-2 folding propeller by the same company
with a diameter of 1.40m.
In Fig. 8, a general view of the proposed motorization implementation configuration is shown.
It is possible to see that the entire concept is created so that minimum changes to the
original fuselage are needed. It is also possible to see a first stage of the development of a
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new fairing that is presently being designed to reduce the aerodynamic performance loss due
to the propulsion system installation (represented in blue in Fig. 8).

Figure 8 – General view of the motorization structure in the Swift’light airplane.

3. Weight and Balance
As stated before, one of the constraints of the modifications is that the aircraft centre of
gravity should remain in the same place. The engine and propeller position was mostly fixed
from the beginning of the design, as the front wheel and structure. As a result, the battery
packs position was the main factor in balancing the whole set, and varied during the whole
project until the detailed design of all components was complete and their weight was fully
known. The positioning of all new elements is shown in Fig. 9.

Figure 9 – Schematic showing the position of the new elements related to the motorization of the Swift’light (not to
scale): (a) battery packs; (b) electric motor; (c) propeller, shaft and their supporting structure; (d) front wheel and
its supporting structure; (e) motor supporting structure; (f) and (g) motor electronic control elements.

It is worth noting that the mass of the entire modification kit is close to 15kg, motor,
propeller and batteries included, and the empty mass of the sailplane is about 65kg, thus
representing a significant increase in the total vehicle empty mass (an increase of around
25%).

4. Loads and Structural Testing Requirements
The structure was sized with a safety factor of 1.5 and to withstand limit load factors of 4 as
stated in the CS-VLA requirements [6]. There is also a 15g forward acceleration requirement
for the structure that supports the motor before catastrophic failure takes place.
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Due to the innovative design of some elements, or to their critical importance to the
structure, several components needed to be individually tested to validate their structural
strength. The transmission shaft has to withstand the maximum engine torque of about 51Nm
together with a compressive axial load corresponding to the maximum thrust produced by the
propeller (574N). This last load is more critical than the resulting inertia load from the
propeller and propeller assembly weight at 4g manoeuvres because, not only, it is
considerably larger but it is also compressive in nature.
Three shafts of different diameters (Table 1) were designed due to the low availability of
carbon fibre tubes. The one with the intermediate diameter was chosen to proceed to the
test phase due to worries that the smaller one not being practical and the larger being too
oversized. The Shaft has a length of about 0.65m.
Table 1 – Properties of shafts with different cross-sections. The direct stress resultant from shear is the stress that
the +45º/-45º oriented aramid fibre layer is subjected from torsion related shear. Shear and axial stress difference
are the differences from the design maximum stress in each situation. Buckling load and mass (assembly) difference
refer to the difference of those values in relation to the smaller shaft. All increment values refer to the difference in
percentage relative to the first shaft.
Shaft Variant
Direct stress resultant from shear, MPa
Axial Compression stress, MPa
Maximum buckling stress, MPA
Ultimate buckling force, daN
Mass, g
Assembly Mass, g
Shear stress diference, MPa
Axial stress diference, MPa
Buckling load diference, daN
Mass difference, g
Shear strength increment, %
Axial strength increment, %
Buckling strength increment, %
Mass increment, %
Bearing mass, g
Aluminium reinforcement mass, g

Inner-Outer Diameter, mm
16-18
20-22
26-28
308.2
208.0
129.8
16.3
13.2
10.3
228.6
348.4
575.5
1220.9
2298.5
4881.3
80.7
99.3
127.1
137.7
215.6
329.5
27.8
128.0
206.2
212.3
335.2
565.2
0.0
1077.6
3660.5
0.0
77.9
191.8
0.0
359.9
640.7
0.0
57.9
166.2
0.0
88.3
299.8
0.0
56.6
139.4
40
80
160
8.46
18.13
21.19

Figure 10 – Complete transmission shaft ready for torsion and compression tests and fitted with test supporting
hardware at its both ends (the yellow colour comes from the aramid/epoxy composite).

A transmission shaft (Fig. 10) was built and tested under compression loads in a Zwick (5kN)
electromechanical testing machine (Fig. 11) while being subjected to the maximum torsion
moment. Due to the nature of the test assembly however, the applied torque was dependant
on the axial compression load due to friction. The assembly was tuned to provide the
maximum torsion moment at the maximum compression load, but that implies that until it
reaches that point, the torsion moment will be larger than required.
The CFRP rods (Fig. 12) that connect the propeller assembly to the T-shaped connection
elements (Fig. 13) are subjected to a compression load in the most critical situation. Due to
their slenderness, the ultimate buckling stress is very low (9MPa), but so is the maximum load
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it has to withstand in the most critical situation (3.6MPa). These rods are somewhat oversized
due to the fact that no smaller tubes were available at the time. Because the testing machine
available had length limitations, the test rod had to be shorter than designed (Fig. 12). This
however allows obtaining an experimental value for the elastic modulus. Design dimensions
are approximately 1.1m, between the axes of the ball joints, and inner-outer diameter of 1516 mm. The test rod is 0.735m long between the axes of the ball joints and the maximum
axial compression load it has to withstand is about 170N. The expected buckling load of the
test rod is 930N.

b
d
a

c
f
e

Figure 11 – Electromechanical test machine and shaft assembly ready for testing: (a) Zwick test machine; (b) 5kN
load cell; (c) transmission shaft; (d) end support free to rotate; (e) fixed end support; and (f) assembly to produce
the required torque (torque arm, string, pulley and hung load).

Figure 12 – Test rod with end fittings.

(a)

(b)

Figure 13 – CFRP T-shaped connection: (a) with supporting tubes; and (b) with initial crack.

The T-shaped connection (Fig. 13) is perhaps the most critical component. It weights about
0.25kg and has to withstand an inertia moment transmitted from the motor and its supporting
structure resulting from a 15g forward acceleration before catastrophic failure. It also must
resist a moment related to the weight of the rest of the structure in a 4g vertical acceleration
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(opposite direction) without any type of damage. In the first case, the component must
withstand 741N applied at a distance of 0.34m, measured form the thrust axis to the Tshaped connection corner, before catastrophic failure. In the second case it has to hold to
253N at the same conditions, but in the opposite direction, without any permanent damage.

5. Structural Testing Results
The shaft was loaded to 5018N (the testing machine’s load cell limit), while being subjected
to torsion, with about 3mm of vertical deformation, but no visible or audible damage was
identified. Excessive torsion in the beginning of the test caused no deformation or damage of
any kind.
The rod was loaded until failure occurred at 2527N due to buckling. At this point it was
already heavily deformed. At about 1050N buckling deformation took place. Crackle was
heard at this point, which indicates that some fibres might have burst. The complete failure
of the component was much less “hazardous” than thought. Though sudden, no splinters of
any kind were projected from the rod.
The T-connection was first loaded to 427.8N (nine times the weight of the motor and
supporting structure) in the clockwise direction. No permanent damage was identified,
though considerable elastic deformation was visible. It then was loaded to 741N (15 times
motor and structure weight) in the opposite direction. At approximately 525N, crackle was
heard and a fissure was visible in the component surface (Fig. 13b). At 678N, the crack
initiated a slow propagation. When the component reached a load of 741N, the deflection was
already considerable, and the test was interrupted. The component held to the end, though
with a visible large superficial crack, as seen within the red circle in Fig. 13.

6. Final Comments and Conclusions
From the structural test results it is clear that all tested components behaved as expected,
and in some cases they performed better. The T-connection concept was successful, with all
design loads being confirmed and proving to be even stronger than expected. It also
demonstrates, once again, that clever thinking in ply orientation and placement allows the
construction of solid and complex components in composite materials. The shaft proved also
stronger, under combined torsion and compression loads, than expected. The rod and the
shaft both resisted much higher compression loads than the design loads. This is due to the
fact that the sizing calculations assumed that the material had a construction similar to the
majority of the fibre plies which is not the case. The process of pultrusion, which is used in
the fabrication of composite tubes, confers greater stress resistance properties. In part, that
also happens because pultrusion leads to a greater percentage of fibres, and less of resin, in
the tubes. Also of note is that tested CFRP components failure is not as “hazardous” as
initially thought. Though sudden, the failure produced no splinters. This situation is probably
due to the fact that the fibres in the tubes are not oriented at 0 degrees, but rather at 10
degrees.
Despite the results obtained are good, there is still much room for improvement. For
example, the shaft tested is oversized in terms of strength, and the tube with smaller
diameter should be manufactured and tested. Also on the shaft, the external layer fibre
orientation is not the optimal according to some literature [7] and this aspect should be
studied and tested further.
The modifications designed for the Swift’light to make it a self-launched sailplane will result
in a better solution than those currently being marketed. There is still some work to do,
mainly the manufacture of some final components. Run-ups on the ground, with the complete
aircraft and motorization assembled, will be necessary and then flight tests will follow.
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Abstract
In this paper, we use the Moving Finite Element Method (MFEM) to solve one dimensional axial dispersion model
involving diffusion-dispersion phenomenon in the porous media. The MFEM is an adaptive grid method, especially
design to deal with problems that exhibit sharp transition layers. In our formulation of MFEM we consider higher
order basis functions which are time dependent through the time dependence of the nodal positions. Numerical
experiments are provided to demonstrate accuracy and robustness of our MATLAB code based on the MFEM as well as
to illustrate some important features of the method. The numerical results are compared with analytical and
numerical solutions obtained by earlier workers.
Keywords: Moving Finite Elements, Time-Dependent Partial Equations, Moving grids, Diffusion-Dispersion, Matlab.

1. Introduction
Numerical simulation of mathematical models of dynamic systems described by evolutionary
Partial Differential Equations (PDEs) is a difficult problem, particularly when the solution
develops steep moving fronts. This type of models arises in the description of transport and
reaction phenomena in porous media. The MFEM, originally formulated by Miller [1,2], gives a
way of solving time dependent systems of PDEs by using finite elements on grids which are
themselves time dependent. So, at each instant, the method determines both numerical
solution of the problem and the position of moving grid nodes. Sereno [3] proposed the use of
local polynomial approximations of any degree in each finite element, as well as an
independent space grid for each of the dependent variables. The numerical algorithm was
implemented in FORTRAN language. This formulation of the MFEM was extended to problems
with two dimensional spatial domains [4]. The joint use of adaptive grids and higher order
basis functions enables us to get numerical solutions of great precision with few spatial
nodes. Recently, a MATLAB implementation of the MFEM was developed to solve efficiently a
large class of evolutionary problems with fixed or moving boundaries in one dimensional
spatial domain [5]. The MATLAB computer code resulting from numerical implementation can
be used easily by a user with basic knowledge or low experience in this programming
language. This new implementation explores the graphical capabilities of MATLAB to
automatically display the results. Our aim in this work is to solve the diffusion model of
longitudinal mixing in beds with finite length using the MATLAB code based on the formulation
of MFEM with piecewise polynomial of arbitrary degree basis functions in space. We
investigate the effect of the Peclet number on the exit solution profiles. This model of
longitudinal dispersion in porous media was solved analytically using Laplace transforms by
Brenner [6] and numerically by Singh [7] and S. Arora [8]. The numerical results are validated
through the comparison to the analytical solution and are more accurate than the solutions
obtained by the other researchers, [7,8].
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2. Method development
In this paper, we use the MFEM with polynomial approximations to solve systems of parabolic
PDEs
∂u
∂2u
= F 2 + g,
∂t
∂x

x ∈ [a ,b] , t ≥ 0 ,

(1)

where u = [u1 (x , t ), ... , u n (x , t )]T is the solution vector, under the initial condition u(x ,0 ) = u0 (x ) .
The elements of both diagonal matrix F and vector g may be functions of u , ∂u ∂x and the
independent variables. We consider Robin boundary conditions
∂u
α m (t ) m = β m (t ) um + γ m (t ) ,
m ∈ {1, ..., n } .
∂x
Initially we discretized the space variable by considering an independent partition of [a , b ]

(2)

associate with each dependent variable. The most significant feature of the MFEM is the time
dependence of nodal positions. These positions are treated as unknown time dependent
variables which must be evaluated as part of the solution procedure. The method
automatically updates the length of each finite element so that the solution became suitably
represented. In the j -th finite element of m -th grid

{

}

Em , j (t ) = x ∈ [a , b]: X m , j (t ) ≤ x ≤ X m , j +1 (t ) ,

(3)

we approximate u m by a Lagrange interpolating polynomial of degree at most eleven. Note
that the user may choose different degrees to approximate polynomials in two adjacent finite
elements. At each instant the approximation U m of m -th dependent variable is a continuous
piecewise polynomial function dependent on nodal amplitudes and nodal positions. Therefore

{ ( )

}

∂U m ∂t lies in the linear space spanned by the functions U m ξ mk , t , X m , j +1 (t ) for all k and

j , where ξ mk is the k –th global node of m -th grid. In order to define the numerical
approximation U , we must integrate, in time, the system of ordinary differential equations
(ODEs) generated by the minimization of
2

n 
 ∂U m

∂ 2U m
−
g
+
P
m
m
 ∂t − fm
,
2
∂x

m =1
L2 ( [a ,b ] )

over all possible choices of first time derivative of each effective parameter of the method. It
is necessary to introduce Miller’s penalty terms Pm into one objective function to avoid the
intrinsic singularities due to parallelism or element folding. To get the explicit form of the
general equations, it is necessary to evaluate the integrals that results from the minimization
of (4). It should be noted at this point, however, that some of these integrals are not properly
defined. To overcome this difficulty it is necessary to define approximations of spatial
derivatives at spatial nodes. This can be achieved by applying a smoothing strategy based on
cubic Hermite polynomials in a neighbourhood of each separation node. The system of ODEs
may be written in matrix form
dV
M (t ,V )
= f (t ,V ) ,
dt

∑

[

( )

( )

where V = ... ,U1 ξ1k , t , ... , X 1, j +1 , ... ,U n ξ nk , t , ... , X n , j +1 , ...

]

T

is the vector of unknowns. Our

MFEM formulation originates sparse mass matrices strongly dependent of V . Nodal
amplitudes and nodal positions are found interlaced in vector V , ordered such way that M is
a quasi-diagonal block matrix. Before the system can be solved by an appropriate solver the
boundary conditions must be introduced. In the present paper, we use the function ode15s
from MATLAB ode suite [9], a variable order variable time-step ODE integrator for stiff
problems. We included this function in our MATLAB code, exploited the sparsity of the mass
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(4)

(5)

matrix and selected the numerical differential formulae methods to perform the integration.
For a more detailed description of the MFEM we address the reader to [3,4].

3. Numerical results
We are interested in solving numerically an axial dispersion problem in porous media
described by the diffusion model [6,7,8] to illustrate the work and accuracy of our MATLAB
code based in MFEM. According to Brenner [6] this problem was of great practical importance
in determining the efficiency of solvent utilization in washing of filter cakes. The most
important features of this MATLAB implementation is described in [5]. To start using it within
MATLAB, the user must characterize the problem to be solved, that is should define the initial
condition for each dependent variable of system (1) and provide the m-files with both the n
functions fi and gi from the second member of (1) and the boundary conditions (2). Some
parameters of method as penalty constants and ODE solver tolerances are kept constant. We
compute all the integrals without truncation error using Lobatto’s quadrature. All the
numerical results presented are obtained in MATLAB environment on a computer with an Intel
Core2 Duo processor at 2.00 GHz.

Model based on the axial dispersion
Here we consider the simplest mathematical model related to diffusion-dispersion during flow
trough multiparticle system. In dimensionless form, the phenomenon of longitudinal mixing is
assumed to be governed by the equation [7]
∂C
1 ∂ 2C ∂C
=
−
,
∂t
Pe ∂ z 2 ∂ z
subject to the boundary conditions
∂C
(0,t ) = Pe ⋅ C (0,t ) , t ≥ 0
∂z

0 < z <1,

;

t > 0,

∂C
(1,t ) = 0 ,
∂z

(6)

t ≥0,

and initial condition C ( z ,0 ) = 1 , for all z ∈ [0 ,1] . Here Pe is the Peclet number and C ( z ,t ) is
the solute concentration at distance z and time t . The dimensionless time corresponds to
the ratio of the total fluid volume introduced into the medium since the start of experiment
to the free volume of the bed. We consider Pe = 100 and computed the solution profiles at
different times from t = 0.1 to t = 2 using a step of 0.1, with five finite elements and
polynomial approximations of degree eleven in each element. Initially, at t = 0 , interior
nodes are placed to [1/16; 1/8; 1/4; 1/2].
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Figure 1 – Mass matrix sparsity pattern
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(7)

In this case we have to solve an ODEs system with sixty equations. The complete order vector
~
~
~
~
~
~
~
~ T
~
V of (5) is C11 ,...,C112 , X 1,2 ,C22 ,...,C212 , X1,3 ,C32 ,...,C312 ,..., X 1,5 ,C52 ,...,C512 , where C ij stands for

[

]

the approximation value of C at the i -th interpolation point of j -th finite element. Figure 1
shows the possible non-zero blocks of matrix M which has maximum density equal to 0.2528.
Initially, the solution develops a steep front which moves in the positive z -direction and
becomes less abrupt as time increase. The computed solutions are shown at several time
instants in Figure 2.
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Figure 2 – Concentration profiles at different times
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Figure 3 – Nodes movement

Figure 3 shows the evolution of the adaptive mesh. It is observed that the MFEM is able to
move nodes with smoothness despite the initial situation where the problem is more difficult.
If we reduce the degree of local approximation and/or initially place the nodes where they
aren’t needed the method automatically relocates moving nodes in order to concentrate
them in regions where the solution has sharp profiles. This can be seen in Figure 4 where we
present the mesh movement for another two more runs. In both runs, at initial instants, the
MFEM rapidly moves nodes in the left end direction in order to capture the moving front.
Table 1- Comparison of some statistical integration data up to t = 0.1

Initial run
Degree 3 run
Last run

S. Steps
125
200
321

Failed S.
8
64
150

f

eval.
493
1020
2774

Jac. eval.
9
41
96

LU
33
103
209

Linear Syst.
250
569
950

CPU
4.68 s
7.63 s
18.27 s
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Figure 4 – Mesh movement with approximations of degree 3 (a) and degree [3,7,7,7,7] and uniform initial grid (b)

It is important to emphasize that the numerical results obtained in these three simulations
have the same level of accuracy. However, we have different computational costs, the effort
required in the last test run is the biggest, as we can see by the results displayed in Table 1.
The behavior of the dimensionless concentration with respect to both the dimensionless time
and the dimensionless distance is shown in the 3D graph of Figure 5 for the 11 degree
simulation. It shows that there aren’t fluctuations in results even when time increase above
1.2.
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Figure 5 – Distribution of concentration in time-space domain
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Figure 6 – Concentration histories at the middle and exit of the bed
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We collected all the values of the dependent variable C in two major points of the problem
spatial domain. These two histories can be observed in Figure 6. In Table 2 we compare our
results at z = 1 with cubic and eleventh order approximations with the analytic solution
presented by Brenner [6] and the results obtained by Singh [7] and Grah (from [7]). This exit
bed solution concentration compares favorably to the previous numerical solutions using
others techniques. Figure 7 displays eleventh order MFEM results and others presented in
Table 2.
Table 2- Comparison of MFEM solution with the other previous workers; Pe = 100

t

MFEM, order 3

MFEM, order 11

Grah [7]

Singh [7]

0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2

0.999772
0.999916
0.993664
0.935921
0.752491
0.472051
0.226916
0.085176

0.999999
0.999840
0.993481
0.936078
0.752022
0.472104
0.226906
0.085273

0.9993
1.0004
0.9931
0.9361
0.7521
0.4721
0.2269
0.0853

0.9996
0.9954
0.9720
0.8950
0.7303
0.4901
0.2467
0.0776

<4E-04

<4E-04

7E-04

4E-02

Error =

e ∞

Analytic Solution
[6]
1.0000
0.9998
0.9935
0.9361
0.7521
0.4721
0.2273
0.0854
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Figure 7 – Comparison of the solutions of model based on axial dispersion; Pe = 100
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Figure 8 – Comparison of analytic and numerical results for different values of Pe

We investigate the effect of Peclet number in the solute concentration at the end of the bed.
In Figure 8 analytical and numerical results are plotted for different values of Pe . It is
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observed that the numerical results are in good agreement with the analytical solution. The
effect of local polynomial approximation degree on the solution profiles at the exit of the bed
is shown in Figure 9, for Pe = 40 . It is clear that, with the exception of time t = 1.9 , the
relative error module remains less than 3E-04 for the three different orders presented.
Finally, in Figure 10, for Pe = 80 , we compare our MFEM results at z = 1 with fourth, seventh
and eleventh order approximations with the results obtained by S. Arora [8]. The relative
error decreases (considerably at final time) when the order increases from four to seven, but
does not improve with the increase to the eleventh order. It seems that the seventh order
approximation is sufficient to represent the solution with a five finite elements domain. The
computed relative error is less than 8.9E-04 in the two high degree cases showing better
accuracy than [8].
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Figure 9 – Relative error for different approximation orders; Pe = 40
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Figure 10 – Comparison of relative error in exit solute concentration; Pe = 80

4. Conclusions
In this work we use a MATLAB implementation of the MFEM with high order approximation to
solve efficiently the one dimensional axial dispersion problem in porous media. It was
observed that the MFEM has capacity to produce quite good solutions with few finite
elements. Our code is user friendly and is an efficient tool for finding, visualizing, and
validating approximate solutions for a large class of time-dependent PDEs. Current work
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focuses on simulation of models based on axial dispersion and particle diffusion along with
adsorption isotherms.
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Resumo
As entidades responsáveis pela gestão das redes rodoviárias têm a necessidade de garantir, a todo o momento, a
manutenção do estado de conservação e a sinalização das estradas. No entanto, a inventariação e monitorização
dessas condições é uma tarefa morosa e dispendiosa.
Este artigo apresenta uma proposta para implementação de um sistema de inventariação para infra-estruturas
rodoviárias, direccionado para a sinalização e para os dispositivos de segurança. O levantamento da informação
respeitantes aos elementos é efectuado com recurso a um sistema de georreferenciação em tempo real (localização
espacial por Global Position System - GPS) e registo simultâneo de imagem vídeo. Os dados recolhidos são depois
utilizados na construção dum cadastro e respectiva base de dados para integrar um Sistema de Informação Geográfica
(SIG). Assim, através dum método simples e expedito, efectua-se a inventariação com eficiência e qualidade a baixos
custos, possibilitando uma melhor e mais sustentada monitorização/gestão das infra-estruturas rodoviárias.
Palavras-chave: Sistemas de Informação Geográfica, Sinalização rodoviária, Dispositivos de segurança rodoviária,
Inventário, GPS, Vídeo.

1 Introdução
Uma das principais preocupações das entidades responsáveis pela gestão das redes rodoviárias
é a verificação constante das condições de conservação e da sinalização das estradas de
forma a garantir, a todo o momento, a segurança dos condutores. Porém, inventariar e
monitorizar estas condições são, normalmente, tarefas morosas e de custos elevados.
À medida que a exigência do cidadão aumenta, a responsabilidade das concessionárias ou das
entidades responsáveis por actualizar os dados é cada vez maior, justificando a utilização de
novos e mais eficientes mecanismos de recolha e tratamento de dados.
No que respeita à segurança rodoviária, a informação acerca das condições de conservação e
da sinalização das estradas é muito importante para a prevenção de situações de perigo, e
ainda para a análise das condições de circulação. Com as frequentes alterações nas estradas
(aparecimento de novas construções, vandalismo, envelhecimento, entre outros factores) é
fulcral poder obter periodicamente este tipo de informação a baixos custos.
A intenção do método apresentado é criar um sistema de aquisição de dados
georreferenciados, vocacionado para a sinalização e para os dispositivos de segurança, em
meio interurbano, com uma precisão suficiente para as aplicações mais comuns.
Assim, a recolha da informação relativa à rede e aos elementos a inventariar é efectuada
numa campanha de levantamento recorrendo a um sistema de georreferenciação em tempo
real e registo simultâneo de imagem vídeo em modo cinemático utilizando um veículo
equipado com um sistema de aquisição de imagem digital e posicionamento por satélite,
sendo o registo dos dados efectuado num computador portátil.
A adopção de um método de localização espacial por GPS, que permite identificar um objecto
num referencial cartesiano de coordenadas (x, y, z), justifica-se por ser uma tecnologia mais
avançada, menos susceptível de desactualização e por ser menos susceptível ao surgimento
de erros associados ao desaparecimento ou alteração de marcas de referência. Acresce ainda,
o facto da existência da coordenada z permitir trabalhar com altitudes sem o auxílio de
cartografia auxiliar e da recepção de sinal GPS em meio interurbano ser em geral boa.
Os dados de georreferenciação e imagem vídeo obtidos no levantamento efectuado com o
método de localização espacial são posteriormente tratados em gabinete para a criação do
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cadastro e respectiva base de dados, permitindo a associação da informação alfanumérica à
informação cartográfica, ou seja, a integração desta informação num Sistema de Informação
Geográfica (SIG).

2 Estruturação da Base de Dados
Uma Base de Dados (BD) é um conjunto de dados relacionados, organizados de forma lógica e
consistente. Actualmente as BD utilizam-se para fazer referência a conjuntos de dados
estruturados e manipulados usando um Sistema de Gestão de Bases de Dados (SGBD),
constituindo a infra-estrutura dos sistemas de informação.
Um SGBD, por sua vez, consiste numa BD e num conjunto de programas para
aceder/manipular dados, proporcionando uma interface entre a informação e os programas
de aplicação.
Para a criação da base de dados do sistema proposto recorreu-se ao programa Microsoft
Excel, ferramenta informática que consiste fundamentalmente numa folha de cálculo com
gráficos que permite o armazenamento organizado de informação. Este programa revela
algumas limitações, já que todos os dados são carregados em memória (não permitindo assim
a criação de BD de grandes dimensões), no entanto, possui algumas facilidades de gestão de
dados que permitem a criação de pequenas BD. Para um sistema como o pretendido foi
considerado suficiente. Permite ainda operações sobre a BD, tais como: inserção, alteração e
remoção de registos, consulta e pesquisa de dados, ordenações e análises estatísticas.
A Base de Dados da Sinalização e Dispositivos de Segurança Rodoviários (BDSDSR) estruturouse no Microsoft Excel sob a forma de lista ou tabela com o seguinte formato:
 Colunas ou campos - células que contêm informação da mesma natureza;
 Linhas ou registos - onde são registados todos os campos de um elemento da lista.
A BDSDSR desenvolvida para o caso das auto-estradas é constituída por cinco tabelas de dados
com informação relativa a: rede rodoviária; sinalização vertical; sinalização horizontal;
dispositivos de segurança pontuais; e dispositivos de segurança com desenvolvimento linear.
Na Tabela 1 apresentam-se os campos que constituem a tabela de dados de caracterização da
rede rodoviária e uma breve descrição de cada campo.
Campo
Itinerário
Lanço
Sub-lanço
Sentido

Tabela 1 – Campos definidos para caracterização da rede rodoviária
Descrição
Identificação da estrada, de acordo com a classificação da Rede Nacional de Auto-estradas (RNA)
Lanço da auto-estrada, de acordo com a classificação da Rede Nacional de Auto-estradas (RNA)
Troço da auto-estrada em que é efectuada a campanha de levantamento
Sentido da campanha de levantamento relativamente à orientação da auto-estrada

Data

Data em foi efectuada a campanha de levantamento

Hora

Hora na qual foi efectuado o levantamento (precisão ao segundo)

N

Latitude relativa à localização da antena GPS do veículo

W

Longitude relativa à localização da antena GPS do veículo

x (veíc.)

Coordenada xx relativa à localização da antena GPS do veículo

y (veíc.)

Coordenada yy relativa à localização da antena GPS do veículo

z (veíc.)

Coordenada zz relativa à localização da antena GPS do veículo

d_hor (veíc.)
d_hor_acum
(veíc.)
Pk (veíc.)

Distância horizontal percorrida entre duas leituras consecutivas do GPS (calculada com x e y)
Distância horizontal percorrida (acumulada) pelo veículo, desde a origem do levantamento
Posição do veículo relativamente à quilometragem da estrada

Na Tabela 2 apresentam-se os campos que constituem a tabela de dados das ocorrências
pontuais (sinalização vertical e dispositivos de segurança pontuais) e uma breve descrição de
cada campo. Os campos Itinerário, Lanço, Sub-lanço e Sentido são comuns a todas as tabelas.
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Campo

Tabela 2 – Campos para registo de informação relativa às ocorrências pontuais
Descrição

Data

Data em foi efectuada a inventariação

Hora

Hora na qual se determina a localização do elemento a inventariar (precisão ao segundo)

Cód_elem*

Código do elemento a inventariar. É único para cada elemento e funciona como identificador

Descrição

Identificação do elemento a inventariar

Lado da f.r.

x (elem)*

Lado da faixa de rodagem em que se situa o elemento a inventariar
Coordenada xx relativa à posição da antena GPS do veículo, no instante em se determina a
localização do elemento a inventariar
Coordenada yy relativa à posição da antena GPS do veículo, no instante em se determina a
localização do elemento a inventariar
Coordenada zz relativa à posição da antena GPS do veículo, no instante em se determina a
localização do elemento a inventariar
Distância horizontal percorrida (acumulada) pelo veículo, desde a origem do levantamento, no
instante em se determina a localização do elemento a inventariar
Posição do veículo relativamente à quilometragem da estrada, no instante em que se determina
a localização do elemento a inventariar
Coordenada xx relativa à localização do elemento a inventariar

y (elem)*

Coordenada yy relativa à localização do elemento a inventariar

z (elem)*
d_hor_acum
(elem)*

Coordenada zz relativa à localização do elemento a inventariar

x (veíc.)
y (veíc.)
z (veíc.)
d_hor_acum
(veíc.)
Pk (veíc.)

Pk (elem)*
Est_Conservação
Cond_reflexão

Distância horizontal do elemento a inventariar à origem do levantamento
Posição do elemento a inventariar relativamente à quilometragem da estrada, no instante em
que se determina a sua localização
Estado de conservação do elemento a inventariar (bom, médio ou mau)
Estado das condições de reflexão do elemento a inventariar (bom, médio ou mau)

Imagem
Imagem do elemento a inventariar
* A expressão ‘elem’ é substituída por ‘sinal’ ou ‘disp’, para a sinalização vertical ou dispositivos de segurança
pontuais, respectivamente.

Na Tabela 3 apresentam-se os campos que constituem a tabela de dados das ocorrências
lineares (sinalização horizontal e dispositivos de segurança com desenvolvimento linear).

3 Aquisição de Dados
Efectuaram-se duas campanhas de levantamento da informação relativa à rede, sinalização e
dispositivos de segurança. A primeira constituiu o levantamento teste para afinação do
sistema de aquisição de dados e a segunda o levantamento definitivo, ambas realizadas em
meio rodoviário interurbano, mais concretamente no sub-lanço Covilhã Norte/Covilhã Sul da
auto-estrada da Beira Interior (A23).
O sistema de aquisição de dados utilizado tem por base a recepção de informação geográfica
por GPS e o registo simultâneo de imagem vídeo, sendo o tempo o factor de sincronismo que
permite associar os dois tipos de informação.
Nos pontos seguintes são abordados os principais aspectos relacionados com o equipamento
montado no veículo utilizado no levantamento e o modo como foi efectuada a referenciação
da rede e a recolha dos dados da sinalização e dos dispositivos de segurança rodoviária.

3.1 Equipamento utilizado
No levantamento teste a captura de imagem vídeo efectuou-se com duas webcams colocadas
no tablier do veículo e direccionadas de forma a captarem toda a faixa de rodagem. Cada
câmara foi ligada a um computador portátil.
Simultaneamente, ligou-se a cada computador um receptor GPS com capacidade SBAS
(sincronismo de tempo), colocado no tejadilho do veículo. Uma terceira antena de GPS
encontrava-se ligada a um receptor GPS L1 (aquisição de posição) que registou as posições e
fase a serem pós-processados relativamente à estação de referência STIG sito na UBI.
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Os resultados obtidos com o levantamento teste permitiram concluir que seria suficiente o
recurso a apenas uma câmara colocada no tejadilho da viatura, para captação da imagem
vídeo, pelo que seria apenas necessário um receptor GPS para sincronismo de tempo.
Campo
Data

Tabela 3 – Campos para registo de informação relativa às ocorrências lineares
Descrição
Data em foi efectuada a inventariação

Cód_elem*

Código do elemento a inventariar. É único para cada elemento e funciona como identificador

Descrição

Identificação do elemento a inventariar

Lado da f.r.

xi (elem)*

Lado da faixa de rodagem em que se situa o elemento a inventariar
Hora na qual se determina a localização do início do elemento a inventariar (precisão ao
segundo)
Coordenada xx relativa à localização da antena GPS do veículo, no instante em que se constata o
início do elemento a inventariar
Coordenada yy relativa à localização da antena GPS do veículo, no instante em que se constata o
início do elemento a inventariar
Coordenada zz relativa à localização da antena GPS do veículo, no instante em que se constata o
início do elemento a inventariar
Distância horizontal percorrida (acumulada) pelo veículo, desde a origem do levantamento, no
instante em se constata o início do elemento a inventariar
Posição do veículo relativamente à quilometragem da estrada, no instante em que se constata o
início do elemento a inventariar
Hora na qual se determina a localização do fim do elemento a inventariar (precisão ao segundo)
Coordenada xx relativa à localização da antena GPS do veículo, no instante em que se constata o
fim do elemento a inventariar
Coordenada yy relativa à localização da antena GPS do veículo, no instante em que se constata o
fim do elemento a inventariar
Coordenada zz relativa à localização da antena GPS do veículo, no instante em que se constata o
fim do elemento a inventariar
Distância horizontal percorrida (acumulada) pelo veículo, desde a origem do levantamento, no
instante em se constata o fim do elemento a inventariar
Posição do veículo relativamente à quilometragem da estrada, no instante em que se constata o
fim do elemento a inventariar
Coordenada xx relativa à localização do início do elemento a inventariar

yi (elem)*

Coordenada yy relativa à localização do início do elemento a inventariar

zi (elem)*
di_hor_acum
(elem)*
Pki (elem)*

Coordenada zz relativa à localização do início do elemento a inventariar

Hora_i
xi (veíc.)
yi (veíc.)
zi (veíc.)
di_hor_acum
(veíc.)
Pki (veíc.)
Hora_f
xf (veíc.)
yf (veíc.)
zf (veíc.)
df_hor_acum
(veíc.)
Pkf (veíc.)

Distância horizontal do início do elemento a inventariar à origem do levantamento
Posição do início do elemento a inventariar relativamente à quilometragem da estrada

xf (elem)*

Coordenada xx relativa à localização do fim do elemento a inventariar

yf (elem)*

Coordenada yy relativa à localização do fim do elemento a inventariar

zf (elem)*
df_hor_acum
(elem)*
Pkf (elem)*

Coordenada zz relativa à localização do fim do elemento a inventariar

Est_Conservação

Estado de conservação do elemento a inventariar (bom, médio ou mau)

Cond_reflexão

Distância horizontal do fim do elemento a inventariar à origem do levantamento
Posição do fim do elemento a inventariar relativamente à quilometragem da estrada
Estado das condições de reflexão do elemento a inventariar (bom, médio ou mau)

Imagem
Imagem do elemento a inventariar
* A expressão ‘elem’ é substituída por ‘sinal’ ou ‘disp’, para a sinalização horizontal ou dispositivos de
segurança com desenvolvimento linear, respectivamente.

No levantamento definitivo a captura de imagem vídeo efectuou-se com uma webcam
colocada no interior de uma caixa de protecção de câmara de segurança, fixada no tejadilho
do veículo por meio de magnetos e direccionada para a frente. A câmara foi ligada a um
computador portátil (ver Figura 1).
A adopção de apenas uma câmara na segunda campanha de levantamento simplificou todo o
processo, uma vez que gera apenas metade da informação gráfica para tratamento e permite
manter a qualidade da informação obtida. A sua colocação, no exterior do veículo,
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proporciona um campo de visão mais alargado e torna mais perceptível o ambiente
rodoviário.
Comparativamente à primeira campanha de levantamento, foram utilizados apenas uma
câmara vídeo, um computador portátil e menos um receptor GPS (ver Figura 2).

a)

b)

c)

Figura 1 – Equipamento instalado na viatura (segunda campanha de levantamento)
a) Câmara de vídeo e antenas de GPS; b) Computador portátil; c) Aquisição de posições: receptor GPS L1, datalogger
e bateria.

Figura 2 – Representação esquemática do sistema utilizado (segunda campanha de levantamento)

3.2 Referenciação da rede e das ocorrências
O modelo de referenciação da rede adoptado foi o modelo espacial, baseado na captura das
coordenadas por GPS para gerar uma localização com três coordenadas (x, y, z). Para isso,
utilizou-se o GPS de posição que capta a cada segundo o posicionamento ocupado pela viatura
e permite o registo das coordenadas (x, y, z) que serão posteriormente processadas em modo
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relativo. Com os registos das coordenadas geográficas em cada segundo é possível representar
o desenvolvimento da rede viária em planta através de uma sequência de pontos.
Tendo em conta que o levantamento é efectuado em meio interurbano e numa estrada
multivias (perfil de auto-estrada), impõe-se a necessidade do veículo circular
permanentemente na via da direita, a uma velocidade controlada entre os 60-70km/h, tendose optado pela fixação da velocidade de levantamento através da utilização do cruise control
do veículo.
Assim, os pontos representados no SIG adoptado (o ArcGis da ESRI (1)), provenientes da
localização do receptor GPS de posição, correspondem à localização geográfica ocupada pela
antena do GPS de posição no tejadilho do veículo, a cada instante, e coincidem com o eixo da
via em que o mesmo circula.
No que diz respeito à referenciação das ocorrências, esta pode ser efectuada de forma
espacial, através das suas coordenadas, ou linear, através da determinação da localização
quilométrica em relação à quilometragem da estrada e da definição de routes no SIG
(associação de um sistema de medida aos elementos lineares da rede).

3.3 Recolha de dados de sinalização e dispositivos de segurança rodoviária
A recolha de dados de sinalização e dispositivos de segurança rodoviária é efectuada com
recurso à imagem vídeo georreferenciada. Para o efeito, as coordenadas do GPS de posição
foram registadas num ficheiro de texto, associadas ao instante em que foram obtidas, tendose posteriormente criado e sincronizado uma legenda para correr em simultâneo com o
ficheiro de imagem vídeo, visualizando-se a informação relativa ao tempo (hh:mm:ss) e às
coordenadas (x, y, z) (ver Figura 3).
A legenda contém no início e no fim do texto uma linha horizontal de referência que termina
na extremidade da imagem e cuja colocação pode ser ajustada em altura. As coordenadas de
localização das ocorrências são determinadas através do ajuste da coordenada do veículo
para a posição da linha de referência.

Figura 3 – Exemplo da imagem vídeo com o tipo de legenda adoptada

Para fazer corresponder a distância em profundidade à altura da linha horizontal de
referência da imagem, recorreu-se a marcas de referência numa imagem auxiliar recolhida
pela mesma câmara, na mesma posição em que foi colocada na campanha de inventariação. A
Figura 4 apresenta a imagem auxiliar utilizada para a definição das distâncias em
profundidade na imagem.
A cada linha representada na imagem corresponde uma distância em profundidade. A linha de
cor vermelha situa-se, exactamente, a meio da imagem, ou seja, a 50% da sua altura, as
restantes linhas (pretas) estão distanciadas entre si, na realidade, de 3,30m.
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Figura 4 – Imagem de associação de distâncias em profundidade à altura da imagem

No que diz respeito ao tipo de informação a recolher, a informação da sinalização e dos
dispositivos de segurança englobam dois tipos de dados, ocorrências pontuais e ocorrências
lineares. As ocorrências pontuais correspondem à sinalização vertical e aos dispositivos de
segurança pontuais, isto é, ocorrências que ocupam uma posição exacta e possíveis de
representar por um único ponto (x, y, z). As ocorrências lineares correspondem à sinalização
horizontal e dispositivos de segurança com desenvolvimento linear, isto é, prolongam-se ao
longo de uma determinada extensão sendo caracterizadas pelo ponto inicial (xi, yi, zi) e final
(xf, yf, zf) do seu desenvolvimento.
A posição da sinalização vertical e dispositivos de segurança pontuais é determinada através
da imobilização da imagem vídeo quando a base do elemento intersecta a legenda, tendo em
conta as linhas de referência definidas. Quando a sinalização se encontra sobre a faixa de
rodagem referenciam-se os pilares do respectivo pórtico.
Para a sinalização horizontal e dispositivos de segurança com desenvolvimento linear,
determina-se a localização inicial e final parando a imagem vídeo no ponto inicial/final do
elemento no instante em que este intersecta a legenda.
Na referenciação da rede considerou-se que o eixo da faixa de rodagem coincide com o da via
em que o veículo da campanha de levantamento circula. Para os elementos inventariados, de
forma pontual ou linear, assumiu-se que estão localizados sobre o eixo, já que se pretende
uma inventariação relativa ao desenvolvimento linear da estrada.

4 Tratamento de dados
“Por dados entendemos cada um dos elementos da informação a que recorremos durante o
desenvolvimento de uma investigação e na base dos quais, convenientemente sintetizados,
poderão extrair-se conclusões de relevância em relação ao problema inicial” (2).
Neste ponto é efectuada a descrição sucinta da metodologia utilizada no processamento dos
dados recolhidos de forma a incluí-los na BDSDSR.
O software utilizado para o tratamento e visualização da informação geográfica foi o ArcGis
da ESRI (1) e o sistema de coordenadas adoptado foi o WGS84 (utilizado pelo GPS).

4.1 Processamento dos dados relativos à rede
Como enunciado em 3.2, a rede é referenciada através das coordenadas (x, y, z) dos pontos
obtidos com o GPS de posição, a cada segundo. A esta sequência de pontos é adicionada
informação alfanumérica através do preenchimento dos campos da tabela da BDSDSR
correspondente à rede rodoviária. Depois de completados os campos da tabela para todo o
percurso, importa-se a informação para o ArcMap do ArcGis (1), já com o sistema de
coordenadas definido. Os pontos são depois unidos com recurso à ferramenta PointToLine
obtendo-se a rede viária definida por linhas.
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A linha obtida representa o eixo da via mais à direita da faixa de rodagem da auto-estrada em
que é efectuado o levantamento. Caso se pretenda representar o eixo real da faixa de
rodagem, é possível efectuar a operação offset para definir esta localização em particular, no
entanto, considerou-se que não seria relevante para este caso.
Por fim, para georreferenciar a rede relativamente à quilometragem da estrada (demarcação)
criaram-se e calibraram-se as routes.

4.2 Processamento de dados a incluir na Base de Dados Rodoviária
Os dados da BDSDSR relativos à sinalização e aos dispositivos de segurança dividem-se em dois
grupos: ocorrências pontuais e ocorrências com desenvolvimento linear.
As ocorrências pontuais a inventariar (sinalização vertical e dispositivos de segurança
pontuais) são referenciadas através das coordenadas (x, y, z) dos pontos obtidos pelo GPS de
posição, no instante em que são localizados, como descrito em 3.3. A cada ponto é
adicionada informação alfanumérica através do preenchimento dos campos da tabela da
BDSDSR correspondente às ocorrências pontuais.
Da informação adicionada salienta-se a atribuição de um código para cada elemento
inventariado (Cód_elem*), que é único e serve de identificador, e o registo das condições de
reflexão e estado de conservação.
Depois de preenchidos os campos da tabela exporta-se a informação para o ArcMap, já com o
sistema de coordenadas definido. Para diferenciar graficamente cada elemento associou-se a
cada código (Cód_elem*) um ícone com a representação genérica do sinal em causa (ver
Figura 5).

Figura 5 – Exemplo de visualização da sinalização vertical com o ArcGis

Para georreferenciar os elementos inventariados relativamente à quilometragem da estrada
(demarcação) utiliza-se o campo Pk(elem)* da tabela de dados, o qual indica a posição
ocupada pelo elemento entre o ponto quilométrico inicial e final do sub-lanço em que se
integra. Tendo em conta que se definiram routes para a rede rodoviária, é possível localizar e
efectuar pesquisas em função da quilometragem da estrada.
As ocorrências lineares a inventariar (sinalização horizontal e dispositivos de segurança com
desenvolvimento linear) são referenciadas através das coordenadas dos pontos iniciais (xi, yi,
zi) e finais (xf, yf, zf) dos elementos, como descrito em 3.3. A cada ponto, incluindo todos os
pontos intermédios entre o ponto inicial e final do elemento a inventariar, é adicionada
informação alfanumérica através do preenchimento dos campos da tabela da BDSDSR
correspondente às ocorrências lineares.
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Da informação registada salienta-se a atribuição de um código para o elemento inventariado
(Cód_elem*), que é único e serve de identificador e a informação referente ao estado de
reflexão e estado de conservação.
Depois de preenchidos os campos da tabela importa-se a informação para o ArcMap, já com o
sistema de coordenadas definido, e obtém-se um conjunto de pontos. Com o código do
elemento (Cód_elem), que funciona de identificador, são unidos os pontos inicial, intermédios
e final do elemento de forma a criar as linhas que os representam. Estas linhas são
representadas com cores e espessuras diferentes para permitir a distinção entre cada
elemento.
Para georreferenciar os elementos inventariados relativamente à quilometragem da estrada
(demarcação) utilizam-se os campos Pki(elem)* e Pkf(elem)* da tabela de dados, à
semelhança do descrito para o caso das ocorrências pontuais.

5 Discussão de métodos e resultados
No levantamento definitivo foram rectificados alguns aspectos menos conseguidos no
levantamento teste, nomeadamente ao nível do equipamento utilizado e da velocidade de
circulação adoptada no levantamento.
Quanto ao equipamento, abdicou-se de uma webcam, de um computador portátil e de uma
antena GPS, simplificando todo o processo e gerando apenas metade da informação gráfica e
alfanumérica para tratamento. A colocação da webcam alterou-se para o tejadilho do veículo,
proporcionando um campo de visão mais alargado e tornando mais perceptível a envolvência
do ambiente rodoviário.
Quanto à velocidade de circulação adoptada, esta foi alterada no levantamento definitivo
para velocidades mais próximas do mínimo permitido em auto-estrada (50km/h), uma vez que
se verificou uma diminuição da qualidade da imagem com o aumento da velocidade.
Para melhorar a qualidade da imagem seria desejável a utilização de um computador com
uma capacidade de processamento superior, o que permitiria uma maior taxa de aquisição de
dados e, consequentemente, uma melhor qualidade de imagem.
O método espacial utilizado é promissor em meio interurbano, no entanto, na presença de
zonas de vegetação densa ou obras-de-arte podem verificar-se perdas de sinal de GPS
temporárias. Por este motivo surgem no ficheiro de textos instantes sem registo de
coordenadas, o que pode ser corrigido com recurso à sobreposição de fotografia aérea.
Para obter a localização dos elementos a inventariar a partir dos dados recolhidos e em
relação à posição do GPS de posição, optou-se pela definição de uma linha de referência na
imagem vídeo. Seria aconselhável que a imagem fosse parada no momento exacto da
intersecção do elemento com as linhas de referência da imagem correspondente aos
marcadores conhecidos, o que nem sempre é possível de efectuar com a precisão desejada,
devido ao software utilizado.
Quanto à informação gráfica, é de salientar que tanto a rede como os elementos
inventariados são representados sobre o eixo da via em que foi efectuada a campanha de
levantamento. Quanto à base de dados construída, a BDSDSR, permite a inclusão de novos
campos e a actualização dos registos já existentes.
No que diz respeito ao Sistema de Informação Geográfica (SIG) criado, permite efectuar
pesquisas e análises de dados, assim como seleccionar um ou um conjunto de objectos do
ambiente gráfico e obter as correspondentes propriedades armazenadas na BDSDSR, bem
como a operação contrária.
Mesmo com as limitações identificadas, em muito causadas pela pretensão de um método
expedito e económico, a qualidade dos dados obtidos e respectivo posicionamento vai de
encontro às expectativas e às necessidades das entidades que administram as redes
rodoviárias, salientando-se a precisão do posicionamento geográfico, que é de qualidade
elevada para uma inventariação deste género.
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6 Conclusões e Trabalhos Futuros
A inventariação da sinalização e dos dispositivos de segurança possibilita uma melhor e mais
sustentada gestão da infra-estrutura rodoviária por parte das entidades responsáveis pela
rede, pois permite ter informação gráfica e alfanumérica relativa aos equipamentos
localizados no desenvolvimento da rede de estradas que administram.
O sistema desenvolvido permite actualizar a informação de forma rápida e fácil, potenciando
e sustentando a tomada de decisão respeitante à implementação de medidas de intervenção
definidas com vista a manter os padrões de qualidade exigidos numa rede rodoviária.
Esta proposta apresenta uma metodologia simples para inventariação dos equipamentos
rodoviários e dispositivos de segurança. É de fácil aplicação, susceptível de aperfeiçoamento
e está associada a baixos custos económicos. Não necessita de mão-de-obra especializada
para a totalidade das tarefas e os resultados obtidos são bastante aceitáveis para aplicações
em meio interurbano.
Para trabalhos futuros revelar-se-ia interessante testar a viabilidade do sistema de
inventariação em meio urbano (no qual se prevê um sinal de GPS com menor qualidade) e
analisar o desempenho na inventariação de outros tipos de elementos, como por exemplo no
levantamento das degradações superficiais dos pavimentos rodoviários (normalmente
efectuado com recurso a um método de referenciação linear).
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Abstract
The use of nonwoven fabrics in civil engineering applications has increased significantly in the last years due to the
important characteristics and properties of such type of fibrous structure. The functions provided by nonwovens in
geotechnical applications include drainage, filtration, separation, soil protection, particularly in its stability and
erosion control.
In this study the influence of the aerial mass in the nonwovens mechanical properties including tensile, puncture and
dynamic perforation (cone drop), have been studied.
The results obtained show that there is a significant correlation between the mechanical properties of the
geotextiles and the aerial mass. Moreover, the use of a woven fabric as second layer in hybrid structures presents a
positive effect to decrease the initial deformation under tensile.
Key Words: nonwoven, geotextile, mechanical properties.

Introduction
Textiles have increased significantly their specific and high performance applications. One of
the main field of application for these materials is the construction industry. In this case,
geotextiles play an important role in many applications such as road repair and construction.
Geotextiles used in the construction sector are mainly produced by non-woven technology,
representing approximately 70% of the whole amount of fabrics used for this purpose. (1)
The products used in geotechnical applications may present multiple functions, depending on
their properties. The functions that this type of product can play includes: separation,
reinforcement, filtration and drainage. Besides, the mechanical characteristics influence
greatly the performance and functionality of the product. (2, 3, 5 and 7)
Geotextiles are fibrous structures with randomly oriented fibers, conventionally called
nonwovens, presenting important properties and characteristics to be used in different kind
of technical applications. As in the needled-punching nonwovens fibers are multidirectionally
oriented, including in the third dimension, the tensile behaviour is highly dependent on the
lateral pressure, as it controls the magnitude of the friction among fibers. Thus, when a
nonwoven geotextile is subjected to a tensile load the fibrous network deforms to align the
fibers in the direction of the force applied. (4, 5, 6 and 8)
The raw material is also a parameter influencing the geotextiles mechanical performance. (7)
Different studies show that the nonwoven aerial mass and the density of needle penetrations
in the production process can have significant effects on the nonwoven thickness.(7)
Different studies on geotextiles for geotechnical application show that nonwoven fibrous
structures have better performance than other fibrous structures. Nonwoven fabrics are more
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effective, in about 30%, than any other type of fabric for the the same aerial mass in terms of
soil protection.(9)
Puncture resistance is one of the most important parameter in geotextiles, especially when
used to perform the separation function. Tushar et al. studied the influence of radial pretension in woven and nonwoven samples. The work shown that lower failure strains in
puncture if the samples are pre-stressed. This work also shown that biaxial failure strain is
the most appropriate indicator of the failure strain in puncture than strains measured in
uniaxial tests. (10)
This paper describes the work that is being undertaken at University of Minho in the
development and optimization of needlepunched nonwovens for geotextile applications. The
influence of the production parameters in the nonwoven mechanical properties have been
studied, presented and discussed.

Materials and Methods
Materials
Different needlepunched nonwoven samples produced with a blend of polypropylene (PP),
polyester and acrylic fibers with aerial mass of 106, 145, 208, 280 and 377 g/m 2, have been
used to perform this studty. These samples are identified as A1, A2, A3, A4 and A5,
respectively.
In addition, two hybrid fabrics have also been used to assess the combination effect of the
different layers in the mechanical properties of the resulting nonwovens. The hybrid
nonwovens are produced with a 100% PP nonwoven and with a 100% PP woven plain fabric.
Table 1 shows the samples developed for the study.
Table 1: Samples developed and used for the study
Identification
Composition
Aerial Mass (g/m2)
A1
PP/PES/PAC
106
A2
PP/PES/PAC
145
A3
PP/PES/PAC
208
A4
PP/PES/PAC
280
A5
PP/PES/PAC
377
Nonwoven (PP/PES/PAC)+
A6 - hybrid
131
Nonwoven (PP)
Nonwoven (PP/PES/PAC)+
A7- hybrid
346
Woven (PP)

Methods
To evaluate the mechanical properties of the samples produced different testing procedures
have been applied.

Tensile strength
Tensile tests were performed according to Edana standard, Nonwovens tensile strength, 20.289. Tests were performed on a Universal Tensile Housfield H10KS. Five samples of 200x50 mm
were tested in the transversal and longitudinal directions. The test was conducted at a
crosshead speed of 100 mm/min, with a preload of 2 N.
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Puncture strength
The puncture strength test was performed according to standard ASTM D6241 (2009) Test
Method for Static Standad Puncture Strength of Geotextile and Geotextile-Related Products.
In the tests the samples are placed between two circular plates and a load is applied out of
the plan on the central part of the sample by a steel plunger. Ten samples with 150 ± 1 mm
diameter were used and fixed in order to prevent slip occurence. Tests were performed on
Universal Housfield H10KS dynamometer, at a 50 mm/min, with a preload of 0.1 N.

Dynamic perforation (Cone drop test)
The dynamic perforation test was performed according to standard EN 918:1995 Geotextiles
and Geotextiles - Related Products Dynamic Perforation Test (Cone Drop Test). The test
consists in the use of a cone penetration of steel with an angle of 45º and with a mass of 1000
grams. Ten samples have been tested and the results shows the behavior of geotextiles when
hit by sharp objects.

Test results
Tensile tests
Figure 1 shows the results obtained in the tensile tests in the transversal direction.
Transversal direction
12,00
10,00

Load (Nk/m)

8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
0

50

A1 -106 (g/m2)
A4 - 280 (g/m2)
A7 - Hybrid 346 (g/m2)

100
150
Elongation (mm)
A2 - 145 (g/m2)
A5 - 337 (g/m2)

200

250

A3 - 208 (g/m2)
A6 - Hybrid 131 (g/m2)

Figure 1: Tensile behaviour in the transversal direction

From Figure 1, it can be observed that the hybrid structure (nonwoven + woven) A7 with
higher aerial mass shows less initial deformation which is related to a positive effect of the
woven fabric used as second layer. In fact, the orientation of the fibers in the woven
structute, placed at 0º and 90º, leads to a transference of the load applied directly to the
fibers from the beginning of the test. As expected, the other hybrid structure (A6) shows a
similar behaviour as the other structures (A1, A2, A3, A4 and A5), ie, there is large initial
deformation for low loads until the break occurs. The structures having higher aerial mass
present higher maximum tensile strength, due to the higher amount of fibers placed in the
cross-section.
Figure 2 shows the tensile behaviour curves in the longitudinal direction.
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Longitudinal direction
12,00

Load (kN/m)

10,00
8,00
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4,00
2,00
0,00
0
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250

Elongation (mm)
A1 -106 (g/m2)
A4 - 280 (g/m2)
A7 - Hybrid 346 (g/m2)

A2 - 145 (g/m2)
A5 - 337 (g/m2)

A3 - 208 (g/m2)
A6 - Hybrid 131 (g/m2)

Figure 2: Tensile behaviour in the longitudinal direction

Analyzing the tensile behaviour in the longitudinal direction, it is verified that the increase in
the aerial mass leads to an improvement in the mechanical performance for samples A1, A2,
A3, A4 and A5. Sample A7, as for the transversal direction, is showing a lower initial
deformation which demonstrates a positive effect of the woven fabric as second layer.
However, hybrid sample A6, with a nonwoven as second layer, is showing similar behaviour
when compared to the other types of non-wovens.

Puncture tests
Figure 3 shows the results obtained for the puncture test.

Load (N)

Puncture strength
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
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0
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Elongation (mm)
A1 - 106 (g/m2)

A2 - 145 (g/m2)

A3 - 208 (g/m2)

A4 - 280 (g/m2)

A5 - 337 (g/m2)

A6 - Hybrid 131 (g/m2)

A7 - Hybrid 346 (g/m2)

Figure 3: Puncture strength

According to the results obtained it is possible to verify that the hybrid structure with a
woven in the second layer (A7) presents a structural deformation smaller than the other
samples, showing a greater puncture strength. On the other side, the other hybrid sample
A6, presents a similar behavior to the structures A3, A4 and A5, showing a similar initial
deformation. Results show that an increase of puncture resistance is found when the aerial
mass increases. The effect of a second nonwoven is not significantly affecting the puncture
resistance.

Result analysis
Tensile strength
Figures 4 and 5 present the correlation between tensile strength, in transversal and
longitudinal directions, respectively, and the aerial mass of the different nonwovens tested.
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Transversal direction
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Figure 4: Correlation between Tensile strength in the transversal direction and the aerial mass

Longitudinal direction
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Figure 5: Relationship between Tensile strength in the longitudinal direction and the aerial mass

In both directions it is verified a very good linear correlation between these two paramenters,
tensile strength and aerial mass. This means that the increase of the tensile strength is
directly proportional to the increase of the aerial mass. Moreover, the results obtained for
the hybrid samples show that the reinforcing structures used does not improve the tensile
strength.

Puncture strength
Figure 6 shows the linear correlation obtained between puncture strength and the aerial mass
for the nonwovens samples.
Puncture Strength
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A5 (337; 1530)

1600

Load (N)

1400
y = 5,5848x - 463,65
R² = 0,9554

1200

A4 8280; 980)
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A7 (346; 886)
A3 (208; 690)

600
400

A1 (106; 249)

200

A2 (145; 242)
A6 (131; 102)

0
0

100

200

300

400

Mass (g/m2)

Figure 6: Relationship between static puncture strength and the aerial mass

As for the tensile testing, Figure 6 shows a very good linear correlation between the force
required to break the samples and the aerial mass . However, it is also possible to observe
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that the hybrid samples do not follow this linearity, as the second layer is affecting the
performance.

Dynamic Perforation (Cone drop test)
Figure 7 shows the correlation between the perforation diameter of the nonwoven and the
aerial mass when suject to the cone drop test.
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Figure 7: Relationship between Dynamic perforation test and the aerial mass

As can be seen, an inverse linear correlation betweem these two parameters is obtained. This
means that when the aerial mass for the nonwoven sample increases the hole diameter
formed by the steel cone decreases. This is due to the increase on the number of fibers in the
cross section when aerial mass increases.

Conclusions
In this study the influence of the aerial mass in the nonwovens mechanical properties
including tensile, puncture resistance and dynamic perforation (cone drop) have been
studied. Siginicant linear correlations between aerial mass of the nonwovens and these
mechanical properties have been found. Tensile strength and puncture resistance increase
with the increase of the aerial mass of the nonwovens, while the perforation diameter
decrease with the increase of the aerial mass. These results may be explained by the increase
of the amount of fibers in the nonwoven cross-section as the aerial mass increases.
The results obtained also shows that the use of a second layer with fibers oriented at 0º and
90º, as in woven fabrics, may play a good effect on the mechanical response of the
geotextiles as the fibers continuously oriented in these directions transfer imediatly the load
applied to the structure avoiding the normal long initial deformation of this type of fibrous
structure.
Results obtained within this study may represent an important tool to design the most
appropriate nonwoven fibrous structure to a particular geotechnical application.
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Resumo
A globalização dos mercados provocou profundas modificações estratégicas e operacionais nas orgnizações. Estas,
para serem competitivas, necessitam cada vez mais de desenvolver ou agregar capacidades que lhes permitam
responder rapidamente às necessidades do mercado, fornecer produtos de qualidade e serem comercialmente
competitivas.
De acordo com alguns autores, a via passa pela dinamização das relações inter e intra–empresariais com a
partilha/transferência de conhecimento. No entanto, a ausência de modelos que permitam avaliar e até mesmo
detectar de forma antecipada potenciais dificuldades, tem sido um obstáculo à proliferação desta estratégia.
O artigo tem como objectivo propor um modelo que permite caracterizar os mecanismos de transferência de
conhecimento numa organização em rede. Começa por discutir o papel da transferência de conhecimento em
empresas multinacionais (EMN). Em seguida, é discutido o papel das redes sociais na construção de um modelo de
suporte à análise da transferência de conhecimento. Por último, são apresentadas as principais conclusões.
KeyWords: Transferência de conhecimento, empresas Multinacionais, Organizações em Rede, Teoria das Redes
Sociais, Teoria de Grafos.

Introdução
Actualmente, ao nível macro económico é possível identificar um conjunto de variáveis que
influenciam a competitividade das empresas como, por exemplo, a crise energética associada
ao constante aumento dos preços do petróleo e a emergência de novas potências comerciais,
como é o caso da China e da Índia, que vieram criar novas ameaças à indústria Europeia.
Neste quadro, a partilha de conhecimento tem sido, sobretudo nas últimas décadas, um dos
conceitos defendidos como estratégia de sobrevivência e motor para o desenvolvimento das

empresas.
Esta realidade tem contribuído para que as pequenas e médias empresas assim como as
empresas multinacionais (EMN) desenvolvam processos e estratégias que lhes permitam
começar a aprender a unir esforços em determinadas áreas ou competências, podendo caso o
desejem seguir rumos distintos noutras áreas, através da dinamização das relações interorganizacionais (empresa – empresa) e intra-organizacionais, subsidiária-headquarter e
subsidiária – subsidiária.
No caso das empresas multinacionais (EMN) é essencial que as subsidiárias que desenvolvem
produtos ou processos inovadores (combinando os recursos do grupo, os recursos locais e os
seus próprios recurso e competências) e que podem resultar numa contribuição criativa para
o grupo multinacional, divulguem esses contributos. Neste sentido, a questão da transferência
de conhecimento e competências em redes multinacionais é crucial.
De facto, a última década tem evidenciado uma grande preocupação no estudo do modo como
as grandes empresas gerem o conhecimento e, particularmente, sobre o processo como
operam a sua transferência [1]. Diz-nos Lundan [2] que as multinacionais que aprendem, mas
que são incapazes de expandir o conhecimento no grupo, beneficiam localmente, mas os
benefícios não podem ser alargados a todo o grupo. As multinacionais que são capazes de
aprender e de ensinar, conseguem combinar os recursos locais com os recursos globais do
grupo, gerando capacidades e competências importantes.
Assim, a aprendizagem e a partilha de competências e conhecimentos tornam-se mecanismos
essenciais para a empresa [3].
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Segundo Foss e Pedersen [4], a transferência de conhecimento e de competências é também
influenciada pelas próprias fontes de conhecimento, necessitando, igualmente de mecanismos
organizacionais que a facilitem. Como alegam os autores, o conhecimento tem diferentes
fontes, podendo ser produzido internamente na subsidiária, na rede interna de relações na
rede multinacional, na rede externa de relações, ou ainda, na rede local de relações. As
diferentes fontes de conhecimento irão, por sua vez, determinar as características do
conhecimento que afectarão a extensão da transferência do conhecimento. Particularmente,
o contexto e a especificidade do conhecimento influenciam a extensão da sua transferência,
porque quanto mais específico e mais contextualizado é o conhecimento, menos capazes são
as unidades de o absorver e menos útil será para elas ([4]: 99).
As diferentes fontes de conhecimento irão, assim, resultar em diferentes formas de transferir
o conhecimento, e irão exigir mecanismos organizacionais para facilitar a transferência. No
caso, por exemplo, do conhecimento produzido nas relações como actores locais, a autonomia
das subsidiárias parece ser um factor importante para a transferência. Já no caso em que o
conhecimento é produzido internamente, a interdependência entre a subsidiária e os
headquarters é muito importante.
De acordo com Andersson, Björkman e Furu [5], o desenvolvimento de competências está
dependente da capacidade das subsidiárias para reconhecerem o valor do conhecimento
externo, assimilá-lo e aplicá-lo, ou seja da sua capacidade de absorção. Assim, para serem
capazes de reconhecer e absorver conhecimentos, as subsidiárias têm que estabelecer
ligações com redes externas e locais, podendo depois utilizar esse conhecimento absorvido
como uma base importante para o desenvolvimento de novas competências.
Neste sentido, quanto maior é a capacidade de absorção da subsidiária, maior é o
desenvolvimento de competências e, consequentemente, maior é o contributo para o
desenvolvimento de competências em toda a rede multinacional. Contudo, os autores alertam
para o facto de esta transferência de conhecimentos e de competências nem sempre se
processar de modo fácil.
Na verdade, há barreiras que dificultam a transferência de conhecimento, que podem estar
associadas à própria competência, às características da subsidiária remetente, ao destinatário
e às relações entre eles. Os autores argumentam, por exemplo, que o conhecimento tácito e
específico é difícil de transferir de uma unidade para outra, devido à dificuldade em separar
esse conhecimento da unidade que tem esse conhecimento e colocá-lo a uma nova base de
conhecimentos. Outros problemas estão relacionados com a capacidade ou vontade do
destinatário em absorver informação nova, com a relação entre o remetente e o destinatário,
e com a vontade da unidade em partilhar informação com outras unidades ([4]:117).
Considerando os factores associados com a subsidiária remetente, destacamos duas barreiras.
A primeira refere-se às competências que resultam da interacção entre a subsidiária e o seu
contexto local. Estas competências não podem ser usadas em outros contextos de outras
unidades do grupo, porque a capacidade de absorção necessária para compreender e aplicar a
competência é desenvolvido num contexto específico ([4]: 117).
A segunda barreira está relacionada com a competição interna entre subsidiárias. A difusão
de conhecimento para outras unidades, neste caso, pode significar a perda por parte da
subsidiária doa sua originalidade e unicidade e, consequentemente, a perda de poder de
negociação do grupo multinacional ([4]: 118).
Neste sentido, cabe ao grupo multinacional, accionar mecanismos que incentivem os fluxos de
informação entre as diferentes unidades do grupo. Assim, um desafio crucial para uma EMN
será a capacidade para reconhecer a capacidade de absorção das subsidiaras e, em particular,
coordenar a difusão das competências das subsidiárias, ou seja, estabelecer mecanismos de
integração que permita os fluxos de conhecimento de uma subsidiária para as outras.
Os resultados do estudo de Andersson, Björkman e Furu [4], indicam que nem todos os
mecanismos estimulam a difusão de competências na EMN. O único mecanismo de
coordenação que parece ter, claramente, um efeito positivo sobre a transferência de
conhecimento foi a atenção que os headquarters dão à subsidiária, que se reflecte,
nomeadamente, na presença dos headquarters nas actividades da subsidiária e no tempo
despendido por aqueles nas actividades da subsidiária. Assim, os headquarters terão que
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investir tempo nas actividades da subsidiária antes que as competências das subsidiárias
possam ser transferidas para outras unidades.
A questão da transferência do conhecimento e de competências entre as várias unidades de
uma rede multinacional é, deste modo, incontornável, quando falamos de internacionalização
das empresas e, especificamente, de deslocalização de funções estratégicas. As EMN deve,
assim, evitar que as subsidiárias se tornem isoladas de outras partes da multinacional e
assegurar que as competências das diferentes unidades são difundidas na rede multinacional
([4]: 116).
Assim, este artigo tem como objectivo contribuir para caracterizar alguns dos aspectos
relevantes que estão na origem dos processos de transferência de conhecimento, procurando
encontrar respostas para as seguintes questões:
• Qual é a vantagem da utilização da teoria das redes sociais na análise da transferência de
conhecimento?
• Quais os factores que no quadro das redes interorganizacionais influenciam o processo de
transferência de conhecimento?

Teoria das redes sociais
Na literatura podemos verificar que a utilização do conceito de rede como método de análise
das relações entre vários actores tem despertado grande interesse na comunidade científica
[6, 7,8]. A título de exemplo, Tichy [9] aborda as redes sociais, Lincoln [10] as redes interorganizacionais, Axelsson e Easton [11] as redes industriais, Fornengo [12] as redes de
produção, Larson [13] as redes de parceiros, Hakansson e Snehota [14] redes de negócio.
Alguns casos especiais de redes são designados por redes de investimento, redes
internacionais, redes regionais, redes especializadas e redes tecnológicas [15].
No entanto, a noção de rede não é mais do que uma representação simbólica de um
determinado objecto de pesquisa sobre o qual os investigadores centram as suas atenções na
análise das relações entre os vários actores com o objectivo de identificarem padrões nas
relações, que se traduzem na caracterização da estrutura da rede e na caracterização formal
das relações existentes [16].
A teoria das redes sociais, ao focalizar a sua atenção na análise das relações entre entidades
sociais, pode ser utilizada na construção de modelos que permitam melhor entender o
objecto de estudo, uma vez que:
• A teoria das redes sociais, ao basear-se nos conceitos gerais da teoria de grafos [17],
dispõe de um vocabulário que permite catalogar um conjunto de propriedades
relacionadas com as estruturas sociais. Por outro lado, a existência de um formalismo
matemático permite não só realizar um conjunto de operações matemáticas como ainda
utilizar um conjunto de teoremas existentes na teoria de grafos para caracterizar as
estruturas sociais.
• Se adoptarmos a noção de modelo como uma representação simplificada do objecto de
estudo que contém não todos os elementos, mas apenas aqueles considerados relevantes
[18], os grafos podem ser usados para modelar redes sociais, da mesma forma que um
conjunto de linhas férreas, numa dada área, representa um modelo do sistema ferroviário
existente nessa área. Assim, os “nós” são utilizados para representar os actores enquanto
os “arcos” são utilizados para representar as relações entre os actores.
• Por último, a representação gráfica dos dados associados aos grafos permite detectar
padrões que de outra forma poderiam passar despercebidos [19].
Tipos de dados na construção de redes sociais
Numa rede social podemos ter dois conjuntos distintos de variáveis, que vão ser designadas
por estruturais e de composição. As variáveis estruturais, como o próprio nome sugere, são
variáveis que procuram quantificar ou caracterizar os atributos que ligam dois actores e que
vão definir a estrutura da rede. Como exemplo de variáveis estruturais podemos ter o volume
de transacções entre dois actores, as relações de confiança, as relações cliente/fornecedor
etc.
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As variáveis de composição procuram caracterizar e quantificar os atributos do próprio actor,
entre as quais podemos ter as competências, a dimensão da empresa, os benefícios, etc.

Métricas utilizadas na análise das redes sociais
Para realizar análises mais completas existem um conjunto de métricas onde as mais
utilizadas são: grau do nó, densidade da rede, e os critérios de centralidade [16].
• Grau do nó - O seu valor pode representar uma medida da actividade do actor na rede. No
caso das redes onde as relações são não direccionadas, o grau do nó é calculado pelo
número de ligações (relações) que são incidentes no nó em análise.
• Densidade da rede - A densidade da rede define o valor médio do grau dos nós que
constituem a rede podendo assumir valores entre 0 e 1.
• Centralidade - Na perspectiva da teoria das redes sociais a centralidade dos actores está
relacionada com a visibilidade que estes detêm. Assim, os actores têm maior visibilidade
quanto maior for o seu envolvimento com os restantes membros da rede. Logo, nesta
abordagem não é relevante identificar, numa relação entre dois actores, quem é o emissor
e quem é o receptor mas apenas verificar que existe um envolvimento entre os dois
actores. Portanto, a centralidade de um actor é determinada tendo por base uma rede de
relações não ponderada e não direccionada. No entanto, a centralidade de um actor pode
ser medida segundo duas perspectivas distintas: local e global.
Numa perspectiva local, a centralidade de um actor está relacionada com número de
relações que são incidentes no nó em análise. Logo, o seu apuramento pode ser realizado
através do grau do nó do actor ou através de um índice de centralidade que tem a
vantagem de o valor obtido ser independente da dimensão da rede.
Numa perspectiva global a centralidade, neste caso a centralidade de um actor está
relacionada com o conceito de proximidade ou distância. De acordo com esta perspectiva,
um actor é considerado central se poder rapidamente interagir com todos os outros
actores. Logo, o cálculo da centralidade é baseado na determinação da distância mínima
que liga dois actores.

Modelo de análise de transferência do conhecimento
No contexto das organizações em rede, a falta de modelos formais que permitam de forma
adequada analisar a transferência de conhecimento é uma limitação actual. Considerando que
a transferência de conhecimento ocorre em torno de um conjunto relações e que estas podem
ser modeladas através de grafos, a Tabela 1 ilustra uma proposta de modelo para análise da
transferência de conhecimento no contexto das organizações em rede.
Tabela 1 – Modelo de referência para analisar a transferência de conhecimento
Tipo de relação

Organizações

Conhecimento

Recursos

Projectos/tarefas

Organizações

Rede
interorganizacional

Rede de competência

Rede de recursos

Quem sabe o quê?

Quem tem o quê?

Relação das
organizações com
tarefas/projectos

Quem se relaciona
com?

Conhecimento

”

Quem participa no
projecto/tarefas?
Quem faz o quê?
Rede de conhecimento
Quem tem acesso a?
“mapear as
competências das
pessoas”

Relação do
conhecimento com
tarefas/projectos
Que tipo de
conhecimento é
necessário para
realizar o
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projecto/tarefa?
Recursos

Rede social
Quem conhece quem?

Relação dos recursos
com tarefas/projectos
Que tipo de recurso é
necessário para
realizar o
projecto/tarefa?

Projectos/tarefas

Rede de afinidade
entre
Projectos/tarefas
Que projecto/tarefa
pode estar relacionado
com?

Estudo de Caso
Para ilustrar a potencial aplicabilidade do modelo proposto descreve-se de seguida os
resultados obtidos num estudo de caso desenvolvido numa empresa Multinacional (EMN).
A EMN que constitui o nosso estudo de caso é uma empresa da indústria electrónica, fundada
em 1984, fornecedora global de soluções e produtos ao nível da cobrança de portagens e do
controlo de tráfego, oferecendo soluções e produtos tais como: transmissores de sinais de
rádio de curta distância (DSRC - tag – detector de via verde) e instrumentos de
reconhecimento óptico de caracteres (OCR - reconhecimento e processamento de imagens), e
com entregas na Europa, Ásia, Médio Oriente e Norte e Sul da América.
A empresa criou a sua primeira subsidiária em Portugal, onde tinha um importante cliente,
expandindo-se, nos anos seguintes, para novos mercados europeus e outros mercados
internacionais como a Malásia, o Brasil e a Austrália. Actualmente, tem 270 empregados em
12 países e representantes noutros 6. Apesar de estar presente em vários países do mundo, é
uma pequena EMN que, por um lado, tem subsidiárias maiores que fazem algum
desenvolvimento local; mas, por outro lado, na maioria dos países tem pequenas subsidiárias,
especialmente dedicadas às vendas.
A sede norueguesa com 110 pessoas e a subsidiária holandesa com 28 são as únicas unidades
com departamentos de I&D. As outras subsidiárias como a Malásia com 17 pessoas, a Austrália
com 13 e a Tailândia com 10, têm actividades de Desenvolvimento local. Todas as outras
subsidiárias contam com menos de 10 pessoas, dedicando às vendas, embora havendo
subsidiárias com um número reduzido de pessoas como é o caso da portuguesa com 5 e da
brasileira com 7 pessoas, que têm engenheiros que fazem Desenvolvimento. No total são
cerca de 80 pessoas fora da sede norueguesa.
Em termos metodológicos privilegiámos o método do estudo, o qual engloba três estudos de
caso inscritos numa mesma rede: uma unidade de I&D em Portugal, uma unidade de I&D no
estrangeiro e os headquarters.
Nos estudos de caso foram combinadas três técnicas, no sentido de levar a cabo a
investigação empírica: a análise documental (informação geral sobre as empresas estudadas),
a observação in loco dos processos de trabalho e entrevistas semi-directivas a diferentes
actores da empresa, pertencentes a diferentes departamentos e níveis hierárquicos. Na
Noruega foram realizadas 12 entrevistas, na Holanda 6 e em Portugal 5 entrevistas.
Na sede norueguesa foi entrevistado da gestão de topo: o presidente executivo, o vicepresidente de desenvolvimento de negócios, o vice-presidente de I&D e o gestor de recursos
humanos. Da gestão intermédia foi entrevistado: o gestor de desenvolvimento de sistemas, o
gestor de projectos, o gestor de serviços e manutenção, o gestor da engenharia de projecto,
o director regional de vendas; e do núcleo operacional entrevistámos dois responsáveis da
unidade de I&D.
Na Holanda foram entrevistados quatro pessoas da gestão de topo: o director executivo
(CEO), o gestor de I&D e o gestor de tecnologias de informação; uma pessoa do núcleo
operacional, especificamente, a responsável pelo registo de dados: e duas pessoas da gestão
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administrativa, concretamente uma responsável de finanças e uma responsável
administrativa.
Em Portugal foi entrevistado uma pessoa da gestão de topo, que foi o director executivo da
subsidiária; três pessoas do núcleo operacional, especificamente, dois investigadores (que
desenvolvem software) e um responsável de manutenção; e uma pessoa da gestão
administrativa, concretamente, a responsável administrativa da subsidiária.
A Tabela 2, ilustra os tipos de relações que foram detectados com base nas entrevistas
realizadas.
Tabela 2 – Identificação das relações
Tipo de Relação

Organizações

Conhecimento

Recursos

Projectos/tarefas

Organizações

Rede
Interorganizacional

Rede de competência

Rede de recursos

Relação das
organizações com
tarefas/projectos

Quem sabe o quê?

Quem se relaciona
com?
“Austrália e Portugal –
efectuam
desenvolvimento sobre
a plataforma que chega
da Noruega”

Conhecimento

“Brasil e Malásia e
Tailândia fazem
desenvolvimentos mas
ajustados aos seus
mercados muito
específicos”

Quem tem o quê?
“Por exemplo, em
Portugal há
engenheiros de
software, mas que
reportam ao
departamento de
engenharia e não ao de
I&D. Na Austrália é
onde temos uma grande
parte dos nossos
engenheiros de
software, e têm
engenheiros de
software para a
manutenção do
backoffice.
Rede de conhecimento
Quem tem acesso a?
“mapear as
competências das
pessoas”

Não foi observado

Recursos

Rede social
Quem conhece quem?
“O que nós temos duas
vezes por ano são
reuniões
internacionais,
onde
nós temos uma agenda
que vai desde estudos
de caso, o que nós
experienciámos, o que
nós aprendemos, é uma
troca de informações.
Aqui toda a gente pode
informar toda a gente."

Projectos/tarefas

Quem participa no
projecto/tarefas?
Quem faz o quê?
“..quando fazemos
projectos de I&D
(desenvolvimento de
novos produtos) nós
não vemos apenas a
organização de I&D,
também pensamos
noutros fora da
Noruega que podem
participar no
projecto”.

Relação do
conhecimento com
tarefas/projectos
Que tipo de
conhecimento é
necessário para
realizar o
projecto/tarefa?
Não foi observado
Relação dos recursos
com tarefas/projectos
Que tipo de recurso é
necessário para
realizar o
projecto/tarefa?
“Actualmente, dois
engenheiros de
Portugal estão a
participar no
desenvolvimento de um
sistema central para a
rede A, porque eles
têm as competências”

Rede de afinidade
entre
Projectos/tarefas
Que projecto/tarefa
pode estar relacionado
com?
“para nos assegurarmos
que as pessoas
localmente que

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING UBI2011 - 28-30 Nov 2011 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

ganharam experiência
podem ser usadas
quando elas têm
tempo, noutros
projectos”

O uso de grafos na análise da transferência de conhecimento
A adoção de indicadores quantitativos combinados com uma visualização gráfica permite
realizar uma analise macro mais detalhada das "sub-estruturas" que podem estar presentes na
rede em estudo. A titulo de exemplo, a identificação de “cliques”, ou seja, sub-estruturas da
rede em que os membros estão mais intimamente e intensamente ligados uns aos outros do
que em relação aos outros membros da rede, pode ser um elemento importante para
compreender a difusão do conhecimento na rede.
Por outro lado, ao nível micro o conhecimento de como um membro está incorporado na
estrutura da rede pode ser importante para entender como ele pode aumentar as suas
competências. Por exemplo, alguns membros podem actuar como "pontes" entre os grupos.
Para analisar, a um nível macro, a resposta à questão – Quem se relaciona com quem? A figura
1 ilustra a rede de relacionamentos entre as várias organizações. Neste caso, a espessura dos
arcos representa a intensidade do relacionamento entre dois membros da rede e o tamanho
dos nós representa o peso global do relacionamento de cada um dos membros. Logo, para a
rede em estudo, verifica-se por exemplo que existe um intenso relacionamento entre a
Noruega e a Holanda. Por outro lado, em termos globais a Noruega é a organização que lidera
o esforço de relacionamento, corresponde ao nó de maior dimensão, seguida pela Holanda e
Portugal.

Figura 1 – Rede Interorganizacional

Recorrendo a métricas utilizadas na análise de redes sociais, verifica-se que a densidade da
rede é de 0,32 o que significa que, a um nível macro, o nível de coesão entre as várias
organizações não é muito significativo. No entanto, numa análise mais micro, é possível
identificar a existência de subgrupos dentro da rede, a formação de cliques, com forte
intensidade de relacionamento, a título de exemplo temos o clique formado entre a Noruega,
Holanda e Suécia.
Aplicando métricas de centralidade para analisar o posicionamento estratégico de cada uma
das organizações na rede, o gráfico 1 ilustra os valores da centralidade local, e o gráfico 2
ilustra os valores da centralidade global, para cada uma das organizações.
Assim, a partir da análise dos dois gráficos pode-se verificar que a Noruega é a organização
que desempenha um papel mais proeminente dentro da rede, no entanto, o Brasil apesar de
possuir um índice de centralidade pouco significativo (5º lugar em termos de centralidade
local) dado o seu posicionamento na rede (2º lugar em termos de centralidade global) faz com
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que assuma um papel relevante em termos de proximidade com as outras organizações da
rede.

Gráfico 1 – Centralidade local das organizações

Gráfico 2 - Centralidade global das organizações

Como forma de analisar as empresas subsidiárias, a um nível macro, à questão – Quem faz o
quê? A figura 2 ilustra o papel de cada uma das empresas na rede, de acordo com a
perspectiva dos fluxos de conhecimento proposta por Mudambi [20]e a tipologia dos processos
de inovação de Bartlett and Ghoshal[21].
Neste caso, podemos verificar que a função estratégia de inovação é exclusiva de uma única
empresa, a Holanda, o que contribui para uma excessiva dependência por parte das outras
empresas em relação à empresa detentora da função exclusiva. Por outro lado, é possível
verificar que um número significativo de empresas desempenham em simultâneo mais do que
uma função na rede.
Para além dos aspectos positivos anteriormente referidas, a Figura 3, ilustra a vantagem
deste tipo de representação com a construção de “meta-redes” ou redes agregadas que
possibilitam uma analise simultânea do impacto das várias redes. A título de exemplo,
tomando como ponto de partida as duas redes anteriormente referidas, é possível a
construção de uma rede agregada. Assim, podemos verificar por exemplo que devido ao facto
de Portugal e a Suécia possuírem uma relação intensa com a Holanda, e que esta é a única
detentora da estratégia de inovação podemos inferir que devido a esse facto estas duas
empresas podem assumir algum relevo em relação aos outros membros da rede.
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Figura 2 – O papel das empresas na rede

Figura 3 – Rede agregada dos relacionamentos e do papel das empresas na rede

Conclusões
As empresas para serem competitivas têm de desenvolver competências que lhes permitam
responder rapidamente às necessidades do mercado. Neste contexto, foi proposto um modelo
de análise da transferência do conhecimento, para organizações em rede, assente na análise
das relações intra e/ou inter-organizacionais que têm impacto na difusão do conhecimento.
No entanto, no caso das empresas multinacionais (EMN) as relações que se estabelecem na
rede intra-organizacional não são só relações de compra e venda de produtos ou serviços,
relações de dependência ou de poder. Uma empresa, mesmo subsidiária, é mais que um
conjunto de produtos e serviços, esta envolve facetas de natureza tão diversa como os
aspectos culturais, legais, tecnológicos, organizacionais, geográficos, económicos,
estratégicos, entre outros. Logo, um dos grandes desafios com que esta área do conhecimento
se confronta está relacionado com a necessidade da construção de modelos que permitam
uma melhor compreensão dos mecanismos que suportam a difusão do conhecimento. Só
dispondo de modelos suficientemente consolidados é que é possível detectar e caracterizar
um conjunto de princípios e mecanismos que estão na origem dos processos de difusão do
conhecimento e definir um conjunto de regras que permitam a sustentabilidade da
transferência de conhecimento na rede.
O modelo proposto, apesar de simplista, tem a vantagem de fornecer uma representação
visual / gráfica que é fácil de entender. Em termos de trabalho futuro, o desenvolvimento de
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um sistema para monitorar e acompanhar as transferências de conhecimento ao longo do
tempo seria particularmente útil.
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Conference Topic – CT 12 (Gestão industrial, Produção e Manutenção)

Resumo
No actual contexto, as empresas para serem competitivas têm de desenvolver capacidades que lhes permitam
responder rapidamente às necessidades do mercado. De acordo com alguns gestores, a via passa pela dinamização
das relações inter-empresariais. No entanto, a ausência de mecanismos que permitam detectar e até mesmo
antecipar potenciais comportamentos oportunistas, é um obstáculo à proliferação desta forma de trabalhar.
O artigo tem como objectivo contribuir para caracterizar o papel da confiança no desenvolvimento dos processos
cooperativos. Começa por discutir o papel da confiança no desenvolvimento das redes de produção. Em seguida, é
discutido o papel das cartas de controlo estatístico como ferramentas de suporte à monitorização e controlo dos
níveis de confiança de cada um dos actores nos processos colaborativos. As técnicas estatísticas sugeridas neste
artigo são as cartas de controlo Z para a monitorização do nível de confiança e os índice de capacidade ZI. Por último
são apresentadas as principais conclusões.
KeyWords: Redes de Colaboração, Redes de Produção, Confiança, Confiança, Cartas de Controlo Estatístico.

Introdução
Actualmente, para o reforço da competitividade, as empresas têm de começar a aprender a
unir esforços em determinadas áreas ou competências, podendo caso o desejem seguir rumos
distintos noutras, através da dinamização das relações inter-empresariais dando origem a
modelos organizacionais baseados em redes de colaboração entre empresas [1].
Entende-se por rede colaborativa uma qualquer coligação entre um conjunto de vários
actores (pessoas, organizações e empresas) autónomos, geograficamente distribuídos e
heterogéneos do ponto de vista operacional, cultural e dos seus objectivos, que decidem
estabelecer relações de colaboração entre si, como processo, para atingir objectivos comuns
ou compatíveis de forma mais eficiente. Por outro lado, com o rápido desenvolvimento das
tecnologias de informação, em especial a Internet e tecnologias associadas, alguns autores
começam a propor novos modelos de cooperação o que conduziu a uma proliferação de novas
designações como por exemplo, a noção de empresa virtual/organização virtual (EV/OV) [2].
Assim, o conceito de produção em rede não deve ser interpretado como um modelo de
produção totalmente novo mas como um processo de evolução das formas tradicionais de
cooperação, induzido pelo desenvolvimento das tecnologias de informação. O conceito de
rede de produção dinâmica está relacionado com uma rede temporária de empresas, que se
forma rapidamente para explorar uma oportunidade de negócio como resposta a uma
solicitação do mercado, e se dissolve quando a sua missão inicial for atingida. O facto de as
várias empresas se encontrarem interligadas e possuírem um objectivo comum, representa
uma evolução tanto ao nível dos processos de gestão quanto ao nível dos processos de
produção.
No entanto, as relações que se estabelecem entre empresas numa rede não são só relações de
compra e venda de produtos ou serviços, como a compra de um livro através de uma página
da Internet. Uma empresa é mais que um conjunto de produtos e serviços, estas envolvem
facetas de natureza tão diversa como os aspectos culturais, legais, tecnológicos,
organizacionais, geográficos, económicos, estratégicos, entre outros [3].
Logo, um dos grandes desafios com que esta área do conhecimento se confronta está
relacionado com a necessidade da construção de uma teoria geral sobre as redes de
cooperação. Só dispondo de uma teoria suficientemente consolidada é que é possível detectar
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING UBI2011 - 28-30 Nov 2011 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

e caracterizar um conjunto de princípios e mecanismos que estão na origem dos processos
cooperativos e definir um conjunto de regras que permitam a sustentabilidade da produção
em rede.
Assim, este artigo tem como objectivo contribuir para caracterizar alguns dos aspectos
relevantes que estão na origem dos processos cooperativos, procurando encontrar respostas
para as seguintes questões:
• Qual o significado da expressão “o actor ag i confia no actor ag j ”?
• Qual é a vantagens da utilização das cartas de controlo estatístico na monitorização e
controlo dos níveis de confiança de cada um dos actores da rede logística dinâmica?

Propriedades da Confiança
Com base na literatura [4,5,6,7,8,9,10,11,12,13] pode-se identificar um conjunto de
características que estão associadas à confiança como:
− Subjectividade – A confiança reflecte uma avaliação subjectiva de um actor em relação a
outros actores uma vez que, diferentes actores podem atribuir diferentes valores de
confiança a um mesmo actor.
− Redução da complexidade – Em certas condições a confiança pode funcionar como um
mecanismo para tornar os processos mais ágeis.
− Domínio específico – O valor da confiança só é válido num determinado domínio
específico. A um mesmo actor podemos associar vários valores de confiança de acordo
com o domínio em análise. Como exemplo o actor ag i confia no actor ag j para conduzir
o automóvel, mas não confia para pilotar um avião.
− Existência de memória – Os actores são capazes de identificar interacções passadas em
contextos idênticos com os mesmos agentes.
− Mensurável – A confiança pode ser medida através de uma escala onde os seus limites
estão compreendidos entre a total confiança e a total desconfiança.
− Dinâmica – O valor da confiança é dinâmico podendo aumentar ou diminuir em função do
grau de satisfação das expectativas em interacções passadas.
− Não transitiva vs transitiva – A confiança em si mesmo não é transitiva. Como exemplo, se
um actor ag i confia num actor ag j e um actor ag j confia num actor ag k , não é
obrigatório que o actor ag i tenha que confiar no actor ag k .
No entanto, se admitirmos que os actores podem emitir recomendações a outros actores
então, através da operação recomendação, a confiança passa a ser transitiva desde que
se verifiquem as seguintes condições:
• O actor ag j explicitar (recomendar) ao actor ag i que confia no actor ag k .
•

O actor ag i confiar nas recomendações do actor ag j .

•

O actor ag i ter a possibilidade de avaliar as recomendações emitidas pelo actor ag j
sem estar sujeito a qualquer tipo de compromisso.

Modelação da confiança em redes de produção
É referido por vários autores, com alguma frequência, que a ausência de medidas, que
evidenciem claramente o nível de credibilidade/confiança de cada um dos actores, é um
obstáculo à proliferação e à aceitação deste novo paradigma.
O que é que a minha empresa poderá beneficiar ao envolver-se numa produção em rede?
Podem os benefícios compensar os riscos associados a este tipo de envolvimento com
terceiros? Como é que a minha empresa poderá identificar parceiros credíveis? Estas são
algumas questões que muitos gestores de pequenas e médias empresas colocam quando o
tema é abordado.
Considerando que uma produção em rede pode ser entendida como um processo cooperativo
aonde as relações que se estabelecem estão estruturadas em torno de trocas sociais entre os
vários actores (relação empresa – empresa), que se traduzem em transferência de recursos,
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fluxos monetários, tempo, emoções, expectativas e muitos outros elementos motivadores,
com o propósito de cada um dos actores procurar realizar os seus objectivos pessoais e/ou
sociais. Logo, um actor só delega num outro actor uma tarefa, quando existe um limiar de
confiança que compense os riscos. Assim, no contexto das redes, a quantificação da confiança
de um actor ag j é função do grau de credibilidade das seguintes variáveis:
• Competências – O actor ag i acredita que o actor ag j é capaz de produzir um determinado
resultado esperado que por sua vez tem um papel determinante no sucesso do seu
objectivo.
• Capacidade – O actor ag i acredita que o actor ag j não só é capaz de realizar uma
determinada tarefa a i mas que dispõe dos recursos necessários para realizar essa tarefa
de acordo com as necessidades do actor ag i .
• Estabilidade – O actor ag i acredita que o actor ag j é suficientemente estável nas suas
intenções. Isto é, o actor ag j dispõe de meios robustos que permitem assegurar a
realização da tarefa a i face a situações imprevisíveis.
Se ( Tag j ,ai ) for designado como o valor de confiança do actor ag j para a realização de uma
tarefa a i tem-se que:
(1)

Tag j ,ai = Comp ag j ( a i ) × Cap ag j ( a i ) × Est ag j

onde:
Tag j ,ai - valor de confiança do actor ag j para realizar a tarefa a i ; este valor pertence ao
intervalo [0; 1].
Comp ag j ( a i ) - valor de credibilidade das competências necessárias do actor ag j para realizar a
tarefa a i ; este valor pertence ao intervalo [0; 1].
Cap ag j ( a i ) - valor de credibilidade dos recursos existentes no actor ag j para realizar a tarefa

a i ; este valor pertence ao intervalo [0; 1].
Est ag j

- Valor de credibilidade da resiliência do actor ag j na realização da tarefa a i ; este

valor pertence ao intervalo [0; 1].
No entanto, a existência de um valor positivo de confiança pode não ser suficiente para que
um determinado actor confie num outro actor a realização de uma determinada tarefa. Em
termos genéricos, um ag i com uma tarefa a i para realizar pode tomar uma das seguintes
opções:
•
Procurar realizar a tarefa por si só,
•
Delegar noutro actor ag j a realização da tarefa através de um mecanismo de cooperação
•
Não fazer nada e desistir da tarefa.
Para se desencadear um processo cooperativo é necessário que exista um valor de confiança
que seja aceitável para o actor que confia. Logo, pode-se definir a seguinte regra: Quando o
valor de confiança do actor ag j for superior ao valor mínimo de confiança para cooperar
(VMCC), então o actor ag i pode delegar no actor ag j a realização da tarefa a i . Esta regra
pode ser definida da seguinte forma:
(2)
Se Tag ,a ( agi ) ≥ valor mínimo de comfiançaag ( ai ) ⇒ Cooperaag ( ai , agj )
j

i

i

i

Assim, o valor mínimo de confiança para cooperar (VMCC) vai ter um papel idêntico ao
conceito de limite inferir de especificação (LIE) utilizado no controlo estatístico da qualidade.
Apesar da determinação do valor mínimo de confiança ser uma medida subjectiva, para
procedermos à sua determinação deve-se ter em consideração os seguintes aspectos:
•
Os actores quando confiam, delegam num outro actor a realização de uma determinada
tarefa com o objectivo de procurar maximizar a sua utilidade. A utilidade procura
quantificar em unidades de “úteis” os ganhos que um actor ag i obtém pela realização de
uma determinada tarefa a i . Assim, a utilidade de um actor ag i na realização de uma
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tarefa a i num determinado instante t é representado por U agi ( ai )t . Por outro lado ao se
normalizar os valores da utilidade, estes podem variar no intervalo compreendido entre 100 e 100.
•
Devido à dificuldade em avaliar o impacte de uma tarefa a i , o termo importância deve
ser considerado, uma vez que o cenário em que existe uma tarefa com uma grande
utilidade e com uma reduzida importância é equivalente ao cenário de uma tarefa com
uma reduzida utilidade e com uma grande importância. Esta variável desempenha dois
papéis distintos mas complementares entre si. Em primeiro lugar a importância procura
quantificar de uma forma subjectiva o efeito multiplicador dos ganhos esperados
resultantes da realização de uma determinada tarefa a i . Ou seja, a importância de ganhar
um negócio com um grande impacte mediático é elevada apesar de a utilidade associada
poder ser baixa. Por outro lado, a importância reflecte a possibilidade de um actor ag i
poder alterar as suas preferências de acordo com as alterações de mercado que podem
ocorrer. Isto é, para um actor ag i a realização de uma tarefa a i no passado podia ser de
elevada importância enquanto a sua realização no presente pode ter uma importância
reduzida. A importância na realização de uma tarefa a i para um actor ag i num
determinado instante t é representado por Iagi ( ai )t . Por outro lado ao se normalizar os
valores da importância, estes podem variar no intervalo compreendido entre 0 e 10.
Neste contexto, o valor mínimo de confiança para cooperar (VMCC) na realização de uma
tarefa vai depender do nível de benefício associado á tarefa, ou seja do impacte positivo
para um actor resultante da realização de uma tarefa, pelo próprio actor (beneficio próprio),
ou então por outro actor (beneficio recebido), que pode ser medido em termos quantitativos
[14]. A quantificação dos benefícios é dada pela seguinte equação:
(3)
Bagi ( ai ) = U agi ( ai ) × Iagi ( ai )
onde:
B agi ( a i ) - valor de Beneficio associado ao actor ag i resultante da tarefa a i
U agi ( a i ) - valor da Utilidade para o actor ag i associada à tarefa a i
Iag i ( a i ) - Nível de Importância da tarefa a i para o actor ag i

Logo, utilizando a teoria da decisão, as opções acima descritas podem ser representas na
árvore de decisão como ilustra a figura 1. Por uma questão de simplificação e devido ao facto
de a opção de não fazer nada e desistir da tarefa não ser relevante para a análise em causa
esta opção não vai ser considerada.

Bag i (ai )i+
Bag i (ai )i−
Bag i (ai ) c+
Bag i (ai ) c−
Figura 1 – Árvore de Decisão

Sendo a função beneficio de um determinado actor ag i representada por B ag i tem-se:
B ag i ( a i )i+ - define o valor de benefício do actor ag i tendo sucesso na realização da tarefa a i ,
B ag i ( a i )i− - define o valor de benefício do actor ag i tendo insucesso na realização da tarefa

ai ,
B ag i ( a i )c+ - define o valor de benefício do actor ag i ao ter confiado a realização da tarefa a i ,

a outro actor e este realizou a tarefa com sucesso.
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B ag i ( a i )c− - define o valor de benefício do actor ag i ao ter confiado a realização da tarefa a i ,

a outro actor e este realizou a tarefa com insucesso.
Assim, um actor ag i só deve confiar a realização de uma tarefa noutro actor ag j quando:
Tagi ,ag j ,ai × Bagi ( ai )c+ + (1 − Tagi ,ag j ,ai ) × Bagi ( ai )c− ≥ Tagi ,agi ,ai × Bagi ( ai )i+ + (1 − Tagi ,agi ,ai ) × Bagi ( ai )i−

(4)

onde:
Tagi ,agi ,ai - define a auto-confiança que o actor ag i tem na realização da tarefa a i .
Então pode-se obter a seguinte equação, que permite quantificar o valor mínimo de
confiança para cooperar (VMCC):
Tagi , ag j , ai > Tagi ,agi ,ai × A + B
(5)
onde:
A = ( B ag ( a i )i+ − B ag i ( a i )i− ) /( B ag i ( a i )c+ − B ag i ( a i )c− )

(6)

B = (Bagi (ai )i− − Bagi (ai )c− )/(Bagi ( ai )c+ − Bagi ( ai )c− )

(7)

i

No caso em que o actor ag i para a tarefa a i não tem condições de realizar a tarefa a i , a
não ser através de um processo cooperativo, o valor de auto-confiança é nulo, Tagi ,agi ,ai = 0 .
Logo, o valor mínimo de confiança para cooperar (VMCC) é dado por:
Bagi ( ai )c−
Tagi ,ag j ,ai > −
Bagi ( ai )c+ − Bagi ( ai )c−

(8)

Como se pode verificar, o valor mínimo de confiança para cooperar (VMCC) não só varia de
actor para actor como para um mesmo actor este valor pode variar em função da tarefa a
realizar. Por exemplo, um dos factores que provoca alterações na determinação do valor
+
−
mínimo de confiança para cooperar (VMCC) é a relação entre Bagi (ai )c e Bagi (ai )c . Logo,
−
quanto maior for o valor associado ao insucesso Bagi (ai )c maior vai ser o valor mínimo de

confiança para cooperar (VMCC).
Nos casos em que o valor mínimo de confiança para cooperar (VMCC) assume um valor
negativo, significa que a confiança não é um factor a ter em consideração no processo de
cooperação.

Controlo Estatístico do Processo
Um dos objectivos mais nobres das organizações é a satisfação plena dos seus clientes e de
outros actores que participam em áreas de negócio afins. Este grande objectivo é conseguido
não só através de produtos de qualidade elevada e consistente, mas também com o aumento
dos níveis de confiança entre as organizações. A resposta positiva deste desiderato leva ao
aumento da confiança entre os diversos actores. Os métodos estatísticos desempenham um
papel fundamental na avaliação da qualidade, permitindo, entre outros aspectos, avaliar se
determinada variável (do produto, processo ou outro) satisfaz completamente as necessidades
explicitas, habitualmente definida através de uma especificação. A utilização de indicadores
para avaliar essa satisfação, habitualmente os índices da capacidade, Cp e C pk , é a forma
mais comum de proceder a esta abordagem, comparando os parâmetros do processo, por
exemplo a média e a variância, com o valor nominal e tolerância definidos pela especificação
(caso de especificações bilaterais).
Se o estudo da capacidade dos processos é a forma mais eficaz de dar resposta à questão da
satisfação dos clientes, o caminho a percorrer até esse desiderato é deveras importante. As
cartas de controlo são ferramentas valiosas que, no contexto do controlo estatístico do
processo, possibilitam a distinção entre causas especiais e causas comuns de variação, a
verificação da estabilidade do processo e a estimação dos seus parâmetros; uma vez
estimados estes parâmetros, procede-se ao estudo da capacidade.
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Os primeiros desenvolvimentos foram realizados por Shewhart [15], na Bell Telephone
Laboratories, contributo inestimável nas aplicações que ao longo de décadas se têm vindo a
efectivar. As cartas de controlo concebidas e desenvolvidas por Shewhart são aplicadas a
processos que disponibilizam um grande número de dados. A visão tradicional do controlo
estatístico do processo, que contempla a aplicação destas cartas de controlo, considera a
necessidade de se verificarem os seguintes pressupostos:
• As amostras recolhidas são homogéneas, i.e., todas as unidades que as constituem devem
ser produzidas nas mesmas condições.
• A frequência de amostragem é definida em função das características do processo e deve
maximizar a oportunidade de variação entre amostras.
• Os dados recolhidos devem ser independentes, pelo que a observação i da amostra j é
definida por x ij = µ + ε ij ( i = 1, K , n ; j = 1, K, m ), onde ε ~ N 0, σ 2 é uma variável
aleatória designada por ruído branco.

(

(

(

)

))

Os dados recolhidos devem seguir uma distribuição Normal X ~ N µ, σ 2 .
• O nível de significância é igual a 0,27%, pelo que os limites de controlo das diversas cartas
se situam a ± 3 desvios padrão da distribuição da estatística amostral a ser controlada.
A realidade actual de alguns sistemas produtivos, relativamente ao número de dados
disponíveis, é bem diferente da que se verificava quando Shewhart teorizou o controlo
estatístico, havendo hoje em dia a considerar a existência de apenas um número exíguo de
dados. Neste contexto, Quesenberry [16] definiu estatísticas Q, a partir das quais é possível
monitorizar e controlar os processos para um número muito restrito de dados. O controlo
estatístico nestas condições é implementado, para variáveis contínuas, recorrendo a duas
cartas Q distintas, uma para controlar a média e outra para controlar a dispersão do processo.
Outro aspecto importante dos sistemas produtivos actuais é a existência de diversas variáveis
em controlo, habitualmente personificadas por uma gama alargada de produtos. Neste
contexto, os autores do presente artigo sugerem a seguinte metodologia:
•

−

na Fase 1 do SPC (controlo retrospectivo) a aplicação de cartas de Shewhart tradicionais
para cada variável, com a finalidade de verificar a estabilidade do processo (sob controlo
estatístico) e estimação dos parâmetros do processo, habitualmente a média e desvio
padrão; verificação, ainda, da capacidade do processo estar de acordo com a sua
especificação técnica (habitualmente utilizam-se os índices de capacidade Cp e C pk ).

−

na Fase 2 do SPC (monitorização) a aplicação de cartas adimensionais Z e W, construídas
a partir de estatísticas determinadas a partir das estatísticas amostrais e das estimativas
dos parâmetros realizada na Fase 1.

Cartas de Controlo para Número Significativo de Dados
Quando existe um número suficiente de dados para estimar os parâmetros dos processos
implementam-se na Fase 1 do SPC cartas de controlo de Shewhart, aplicadas a cada processo
e característica da qualidade. Habitualmente, para variáveis contínuas, utilizam-se as cartas
de controlo X e R , X e S ou X e MR . Na Fase 2 do SPC devem ser implementadas cartas
de controlo Z e W, contemplando todos os produtos/características da qualidade por ordem
cronológica de recolha de observações.
A análise das cartas deve revelar processos sob controlo estatístico, ou seja, sujeitos apenas a
causas comuns de variação. A interpretação das cartas de controlo de Shewhart baseia-se na
existência de eventuais padrões não aleatórios, podendo estes ser detectados pelas regras da
Norma ISO 8258:1991.

Fase 1
Nesta Fase, procede-se à construção da carta de Shewhart mais adequada para cada
produto/característica. O limite superior (LSC) e o limite inferior (LIC) de controlo destas
cartas, bem como a linha central (LC), são determinados, na Fase 1 do SPC, através das
fórmulas apresentadas na Tabela 1.
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Tabela 1 - Limites de Controlo das cartas de Shewhart, na Fase 1 do SPC

Carta

LIC

LC

LSC

X (média)

X − A2 R ou X − A3 S

X

X + A2 R ou X + A3 S

R (amplitude)

D3 R

R

D4 R

S (desvio padrão)

B3 S

S

B4 S

MR (amplitude móvel)

D3 MR

MR

D 4 MR

Caso se constate que o processo está estabilizado, procede-se à estimação dos seus
parâmetros através de µ̂ = X ou µ̂ = X e σˆ = R d 2 ou σˆ = S c 4 ou σˆ = MR d 2 . O estudo da
capacidade de cada processo é efectuado através dos índices de capacidade clássicos:
LSE − LIE
Cp =
(9)
6σ
C pk = min C pkI , C pkS
(10)

(

)

LSE − µ
µ − LIE
e C pkI =
(11)
3σ
3σ
A utilização das equações (9) a (11) só é possível se a característica em estudo for
Normalmente distribuída. Sugere-se a utilização do teste de Kolmogorov-Smirnov para a
verificação da Normalidade da distribuição dos dados.
C pkS =

Fase 2
Após verificada, na Fase 1 do SPC, a estabilidade e analisada a capacidade do processo, dá-se
continuidade ao controlo estatístico através da sua monitorização. Este procedimento é
habitualmente designado como Fase 2 do SPC. Segue-se, nesta Fase, a aplicação das cartas de
controlo Z e W, construídas com base em estatísticas Z e W calculadas a partir de estatísticas
X (ou X) e S (ou R ou MR), respectivamente. Apresentam-se na Tabela 2 as transformadas Z e
W para as diferentes cartas. Os limites de controlo das cartas Z e W são apresentados na
Tabela 3.
Tabela 2 - Transformadas Z e W

Cartas Z X e WS

(Z i ) j

Cartas Z X e WR

 Xi − µ 

=
 σ

X

j

(W ) j

(Z i ) j

S 
= i 
 S j

Cartas Z X e WMR

 Xi − µ 

=
 σ

X

j

(Wi ) j

(Z i ) j

R 
= i 
 R j

X −µ
= i

 σ j

(Wi ) j

 MRi 
=

 MR  j

Tabela 3: Limites de controlo das cartas Z e W

Cartas Z X e WS
Carta Z X

Carta Ws

Cartas Z X e WR
Carta Z X

Carta WR

Cartas Z X e WMR
Carta Z X

Carta WMR

LSC

3

B4

3

D4

3

D4

LC

0

1

0

1

0

1

LIC

-3

B3

-3

D3

-3

D3
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Uma questão pertinente no estudo do desempenho dos processos na Fase 2 do SPC consiste na
definição da periodicidade de análise da capacidade dos processos. Assim, sugere-se que esse
estudo seja realizado, em tempo real, com base em dois índices normalizados Z I e Z S
(Pereira e Requeijo [17]). Estes índices deverão ser representados em cada instante r na carta
de controlo Z e são definidos, para a variável j em cada instante r, pelas equações (12) e
(13). Um processo referente à variável j revela ser capaz relativamente à sua especificação
técnica se simultaneamente se verificarem as duas condições (Z S ) j > 3 e (Z I ) j < −3 .

((Z r )I )j =  LIE − µ r 
 kσr

(12)

j

((Z r )S )j =  LSE − µ r 

(13)
 kσr j
O valor de k é habitualmente 1,33 para especificações bilaterais e 1,25 para especificações
unilaterais. Os valores µ r e σ r , para o produto/característica j, são estimados com base nos
dados anteriores da Fase 1 e nos que entretanto se vão recolhendo na Fase 2 por µ
ˆ r = X r ou

µˆ r = X r , σˆ r = R r d 2 ou σˆ r = S r d 2 ou σˆ r = MR r d 2 .
1
 (r − 1) X r −1 + X r 

r
1
X r = (r − 1) X r −1 + X r
r
1
R r = (r − 1) R r −1 + Rr
r
1
S r = (r − 1) S r −1 + S r
r
1
MR r = (r − 1) MR r −1 + MRr
r
Xr =

(
(
(
(

)
)

,

r = 2, 3, K

(14)

,

r = 2, 3, K

(15)

,

r = 2, 3, K

(16)

,

r = 2, 3, K

(17)

)

)

,

r = 3, 4, K

(18)

Exemplo de Aplicação
Para ilustrar a aplicabilidade desta metodologia considera-se que existe um cluster de
empresas constituído por seis empresas independentes. A Figura 2, ilustra a hipotética matriz
de competências.
C1
C2
C3
E1

X

E2
E3
E4

X
X

X
X

X

Figura 2 – Matriz de competências

Considera-se que, num dado momento, um cliente Cl1 contacta a empresa E 1 para a
produção de várias unidades do produto P.
De acordo com o planeamento efectuado pela empresa E 1 para a produção do produto P são
necessárias as seguintes competências:
P = C1 + C 2 + C 3
Por motivos de simplificação, não se considera a possibilidade de existir outro processo
alternativo, que utilizando outras competências permitiria, da mesma forma, a obtenção do
produto P com as mesmas características/funcionalidades.
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Tendo em consideração o contexto definido, a empresa E 1 vai tomar um conjunto de decisões
e definir o valor mínimo de confiança para cooperar (VMCC) para cada competência e para
cada uma das empresas, conforme ilustra a Figura 3.
VMCC
Competência

Decisão

E2

E3

E4

C1

Utilizar recursos internos







C2

Necessidade de cooperação para
não comprometer outros objectivos

0,6

0,7

C3

Necessidade de cooperação por não
dispor de C3

0,5

0,6

Figura 3 – Decisões da empresa E1

Face às decisões tomadas, a empresa E1 , ao reconhecer a necessidade da cooperação,
anuncia, dentro do cluster, as suas necessidades nas competências C2 e C3.
De forma a seleccionar, em cada instante, a melhor solução, i.e., a empresa que melhores
garantias de colaboração dá à empresa E1 , foram determinadas durante 15 períodos os
valores do nível de confiança que cada empresa apresenta paras as competências enunciadas,
C2 e C3. Considerando o conhecimento prévio relativamente à confiança das em presas E2, E3
e E4 (i.e., o valor médio e o valor da dispersão de cada empresa relativamente às
competências C2 e C3, valores estimados na fase preliminar (Fase 1) da análise estatística dos
processos das empresa) e tendo por base os valores da confiança das empresas em cada
instante, construíram-se as cartas de controlo Z para monitorização do nível de confiança e
desempenho das empresas. As estatísticas que permitem a construção das cartas são
determinadas através das equações apresentadas na tabela 2.
Estas cartas permitem monitorizar o nível de confiança das empresas, relativamente às
competências C2 e C3. Esta monitorização consiste em verificar a estabilidade dos processos
(averiguar se o padrão referente ao nível de confiança das competências é aleatório) e
detectar a existência de situações anómalas, caracterizadas por valores da estatística Z que
correspondem a pontos fora dos limites de controlo da carta. Adicionalmente, calculam-se os
índices de capacidade Z I , recorrendo-se às equações (12) a (18), tendo em consideração os
valores de VMCC (equivalente ao LIE), indicados na figura 3. Este indicador, para uma
determinada competência (C2 e C3), dá indicação da aptidão de cada empresa em satisfazer
o nível de confiança mínimo exigido.
A decisão relativamente à escolha da empresa que deverá colaborar com a empresa E1 , para
o período j + 1 , é tomada com base na informação no período j . Estabelece-se os seguintes
critérios para selecção da empresa que deverá colaborar com a empresa E 1 :
1. Escolher a empresa que apresentar o maior valor absoluto de Z I .
2. Quando o padrão referente à confiança de uma empresa apresentar causas especiais de
variação (fora de controlo estatístico), não se deve seleccionar essa empresa para os
dois instantes imediatamente seguintes (instantes j + 1 e j + 2 ).
Apresenta-se na Figura 4 a monitorização da confiança das empresas E 3 e E 4 para a
competência C2.
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Z

Competência C2 - CARTA Z

4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
1

2
LIC

3

4
LC

5

6
LSC

7
8
Período nº
Z (E3)

9

10
Zi (E3)

11

12

13

Z (E4)

14

15
Zi (E4)

Figura 4 – Monitorização e análise da capacidade relativas á competência C2 das empresas E3 e E4

A análise da Figura 4 permite chegar ás seguintes conclusões:

−

De início deve-se apostar na parceria com a empresa E 3 (melhor valor de Z I ) até ao
período 7 (1º critério).

−

Para a empresa E 3 , existem causas especiais no período 7 e no período 8; assim, deve-se
optar pela parceria com a empresa E 4 para os períodos 8, 9 e 10 (2º critério).

−

A partir do período 11, dado a empresa E 3 apresentar um melhor Z I do que a empresa
E 4 , deve-se optar pela parceria com a empresa E 3 .

−

De registar uma causa especial no período 14, referente à empresa E 4 , que não influencia
a decisão, devido ao melhor valor de Z I da empresa E 3 .
Apresenta-se na Figura 5 a monitorização da confiança das empresas E 3 e E 4 para a
competência C2.
A análise da Figura 5 permite chegar às seguintes conclusões:

−

Os processos relativos às empresas E 2 e E 4 (competência C3) apresentam-se estáveis,
i.e., não existem causas especiais de variação; assim a decisão quanto à escolha da
empresa a colaborar com a empresa E 1 deve ser tomada considerando exclusivamente o
1º critério.

−

De início deve-se apostar na parceria com a empresa E 2 (melhor valor de Z I ) até ao
período 10.

−

Para os períodos 11 e 12, dado que os valores de Z I das empresa E 2 e E 4 são
semelhantes, a escolha é indiferente, sendo a decisão tomada tendo por base outros
indicadores que não o nível de confiança.

−

Para o período 13 e seguintes, deve-se optar pela parceria com a empresa E 4 (melhor
valor de Z I ).
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Z

Competência C3 - CARTA Z

4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
1

2

3

LIC

4

5

LC

6

7
8
Período nº

LSC

9

Z (E2)

10

11

12

Zi (E2)

13

Z (E4)

14

15
Zi (E4)

Figura 5 – Monitorização e análise da capacidade relativas á competência C3 das empresas E2 e E4

Relativamente às competências C2 e C3, o quadro apresentado na Figura 6 resume a tomada
de decisão no que concerne à empresa que deve ser seleccionada para colaborar coma
empresa E1 .
Competência

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

C2

E3

E3

E3

E3

E3

E3

E3

E4

E4

E4

E3

E3

E3

E3

E3

C3

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E4

E4

E4

E2

E2
E4

E4

Figura 7 – Tomada de decisão relativa ao processo colaborativo com as empresas E2, E3 e E4 (escolha da empresa a
colaborar com E1, por período), respeitante ás competências C2 e C3

Conclusões
Parece haver um claro consenso, por parte dos vários actores intervenientes, no mundo dos
negócios de que as empresas para sobreviverem têm cada vez mais de estabelecer relações
de “trabalho conjunto” com outras empresas. Neste contexto, discutiu-se o papel da
confiança e foi proposto um modelo para medir o nível de confiança entre as várias empresas
como suporte ao desenvolvimento da produção em rede.
Em relação ao processo proposto para a monitorização da confiança, apresenta um conjunto
de vantagens das quais se destacam:
A percepção da evolução do nível de confiança de uma empresa é possível recorrendo a
técnicas estatísticas como as cartas de controlo;
A aplicação de cartas adimensionais Z é uma boa ferramenta para verificar a estabilidade do
padrão referente ao nível de confiança das empresas em estudo, permitindo em tempo real
(online) o acompanhamento do padrão que uma determinada empresa exibe relativamente ao
nível de confiança.
A aptidão que uma empresa revela relativamente a uma determinada competência é
evidenciada através de um indicador, mais concretamente o índice de capacidade Z I .
A tomada de decisão, alicerçada em técnicas estatísticas como as apresentadas no presente
artigo, é mais rigorosa, evitando-se desta forma a subjectividade de análise.
Contudo, é necessário desenvolver mais experiências de forma a validar não só modelo de
confiança proposto como a aplicação do controlo estatístico da qualidade na monitorização da
confiança. No entanto, um aspecto que pode comprometer a realização de experiências em
redes reais está relacionado com a tendência natural das pessoas para fazerem comparações
com os outros. Assim, antes de se proceder à divulgação dos resultados, é necessário evitar a
emergência de qualquer sentimento de injustiça.
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Abstract
The competitiveness scenario in the textile and clothing is always changing with the entrance of new players and
changes in the rules of trade. This can be observed by looking at the developments that took place around the world
in the last decade. This study finds how things are changing in this chain and how players are positioning themselves
in this new competitive scenario. One such player of the chain is focused for study and its strategic position was
analyzed and directions for improving competitiveness were identified. The focus is taken to more depth by
considering the tactical issues for the competitive options already identified.
Key Words: Competitiveness; Supply Chain; Textile and Clothing;

Introduction
Over the past 25 years, trade liberalization and communication innovations have increased
the opportunities for retailers and brands to buy their products from producers worldwide.
According to recent studies, these retailers and brands have become “global sourcing
companies”, outsourcing the production of goods they sell to tiers of competing suppliers and
producers through complex international networks, or global supply chains.
The supply chains in textile and clothing are driven by the big brands and retailers that have
tremendous power in determining price, quality, delivery, and labor conditions for suppliers
and producers down the chain. They are segmented into high and low profit steps. Retailers
and brands keep high profit steps such as innovation, marketing and retailing. Low profit
steps, such as sourcing raw materials, production and assembly, finishing and packing, are
outsourced to mid-chain suppliers and low-cost producers worldwide. Thus global supply
chains have created labor-intensive exports from low-cost locations especially Asian and Far
East regions. The result is an enormous growth in the number of producers, increasing
competition among the world’s factories at the bottom of the chain. The phenomenon of this
industrial shift towards low labor wage economies is discussed by Loo (2002) and Bolisani and
Scarso (1996). During the last couple of decades, the major competing supply chains in textile
and clothing are routed from China, India, Pakistan and Turkey and some others are emerging
like Brazil and Bangladesh because of the low-cost production strategies.

Competitiveness in Textile and Clothing
Firms try to develop their comparative advantages by adopting specific strategies to attract
and retain customers. They compete in the market on the basis of different strategic options
as price/cost, quality, delivery speed, delivery reliability, customer service, flexibility,
product design. These options are the result of filling the gaps of production and consumption
including time, space, quantity, variety, information and quality as discussed by Alderson
(1954) and Tersine and Hummingbird (1995).
The competitive scenario has changed in the textile and clothing industries of the world in
the last couple of decades. Resources of raw material and availability of low cost labor
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shifted the manufacturing industries away from the main consumption markets and near to
those resources. The usage of competitive options in textile and clothing chain can be
identified by analyzing the preferred outsourcing locations for upward and downward
segments of the chain and what they offer as discussed by Teng and Jaramillo (2005). Both
competitive options and potential/ideal supplier locations present the compatibility of these
options in the global chains. The combined effects of potential/ideal supply sources and their
competitive options in global textile and clothing supply chains are presented in Table 1.
Table 1: A view of competitive options in global textile and clothing chains
Segments

Upward Chain
(Raw Materials to Fabric)

Producers:
Asia
(China,
India,
Pakistan,
Turkey),
S. America,
Africa.

Competitive
Options

Price/Cost,
Quality,
Delivery Time,
Reliability,
Service,

Downward Chain
(Clothing Design and Development and Customer
Link)

Markets:
N. America,
Europe,
Asia

Flexibility

Current State

Experiencing significant
changes and new
players are positioning
themselves in new
situation.
Competition is fierce in
gaining and maintaining
position in markets
when cost and delivery
times are the critical
options to maintain and
control.

Remarks

Maquiladoras initiated the transfer of these
industries from North America to Central
America and NAFTA accelerated this shift.
Then the different events as revaluation of
currency by Mexico, elimination of quotas
and entrance of China into WTO regime,
created a shift of textile and clothing
manufacturing near to resource rich and
low-cost locations.

Markets:
N. America
Europe,
Japan,
Russia
Emerging
Markets:
China,
India,
Brazil
Producers:
Asia,
Europe,
South
America

Design,
Services
Differentiation
with Shortest
Possible Lead
Times

Controlled by big brands
and retailers
(Wal-Mart, Zara, Gap,
etc.)

Preferred geographical locations exists near
main and emerging markets which support
to compete on design and time

The downward chain is mainly competing on the design, service differentiation including short
lead times to keep its competitive advantage when other advantages are shifted to countries
with low cost labor and availability of raw material.

Strategic View of a Case Supply Chain
A case supply chain is focused for study which is mainly composed of the textile and clothing
activities in Pakistan. The study was started with the analysis of both the strategic
environment in which the chain operates and the status of development of the activities in
the chain. The strategic environment of the chain in broader perspective was discussed by
Loo (2002) and for the case supply chain by Altaf (2008), Bedi (2008) and Salam (2008). Our
analysis was concluded in a study presented by Hussain et al. (2009). The analysis was
improved at later stages and expanded to the strategic planning for improving the factors
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which are responsible for competitiveness in the chain. The formal methods of analyzing the
developed plans with Analytical Hierarchy Process (AHP) and Analytical Network Process
(ANP) were adopted and the usefulness of plans was studied. These tools are discussed by
Kurttila et al. (2000), Saaty and Vergas (2006) and Saaty and Sodenkamp (2008). Their
application in similar environments is presented by Yuksel and Dagdeviren (2007) and Koprulu
and Murat (2007). The results achieved by the environmental analysis of the chain and
strategic planning process were presented in Hussain et al. (2010). The studies, Hussain et al.
(2009 and 2010) include results for the status of the activities in the chain and strategic plans
for improvements. The status of the activities is presented in Table 2 and strategic plans are
presented in Table 3.
Table 2: Development Status of Activities, Infrastructure and Functions in the Supply Chain
Supply Chain Activities & Logistics Infrastructure

Other Functions over the Chain
Research and
Development

Fibre Production
Cotton farming
Ginning
Other Natural Fibres (Jute, Silk,
Wool, ...)
Man Made Fibres

Rotor (Open End)Spinning
Other Yarn Manufacturing (Air Jet, …)
Fabric Manufacturing
Weaving
Knitting
Other Fabric Manufacturing (Braiding,
Nonwoven, …)
Fabric Coloration
Dyeing

Medium
Poor

Medium
Poor

---

Poor

Poor

Medium

Poor

Strong

Medium

Strong

Medium

---

Poor

Strong

Poor

Strong

Poor

---

Poor

Poor to Medium

Fabric Finishing

Medium to
Strong

Poor

Clothing

Medium

Poor

Medium

Poor

Poor
Medium

Poor
Poor to Medium

Ports
Storage

Poor to Medium
Medium
Medium to
Strong
Poor
Medium

Strong

Machine Manufacturing
Dyes and Chemical Manufacturing
Logistics Infrastructure
Rail
Road

Medium to
Strong
Medium to
Strong

Medium

Poor to Medium

Associated Industries
ICT and Applications

Poor to Medium
Medium to
Strong

Medium to
Strong

Printing

Technology and
Skills

Strong
Poor

Yarn Manufacturing
Ring Spinning

Marketing
Function
Poor

Medium to
Strong
Medium to
Strong
Medium
Poor to
Medium
Poor

Medium
Medium to
Strong
Poor
Medium

Poor
Medium to
Strong
Medium to
Strong
Medium
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Table 3: SWOT Matrix and Strategic Plans for the Supply Chain

External Factors

Internal Factors
Strengths
Weaknesses
S1 Indigenous cotton crop
W1 Limited base of non cotton
S2 Low wages/labour costs
fibres
S3 Strong investment in
W2 Weak ginning sector
textiles & made-ups
W3 Lower cotton yield (per acre)
S4 Skills in ICT
W4 Low application & usage of
S5 Skills in chemistry (for
ICT
textile & clothing chemical industry) W5 Non competitive behaviour of
entrepreneurs
W6 Skills (technical, marketing &
management)
W7 Distance to (current) markets
W8 Underdeveloped logistics
W9 Weak market awareness
W10 - Input costs and continuity
W11 - Low Foreign Direct Investment
Opportunities

SO Strategy

O1 Technical Textile
O2 Value added products
(fashion, children clothing & home
textiles)
O3 Closed proximity to
future potential markets
O4 Government support for
R&D
O5 Dyes & chemical
manufacturing
O6 Machine manufacturing
O7 Logistic link for Far East
to European and Middle East
Markets

SO1 Diversification of product
range
SO2 Establishing industrialparks with common facilities of
design & development centres, ICT
application centres, effluent
treatment, etc
SO3 Applying export incentives
SO4 Establishing downstream
links/facilities in competing regions
(Turkey, Egypt, Bangladesh &
Mexico...)
SO5 Improving domestic
chemical industry

WO1 - Skill development programs
WO2 - Expanding non cotton fibres
base
WO3 - Improving logistics
WO4 - Developing effective linkage
between industry, academia and R&D
institutes
WO5 - Developing domestic
engineering industry

ST Strategy
ST1 Development of markets
access strategies
ST2 Establishing down-stream
facilities in stable, near-to-market
and competing regions

WT Strategy
WT1 - Work in collaboration with
competitors
WT2 - Development and
implementation of long-term and
coordinated policies
WT3 - Introduction of industry relief
packages

T1 T2 -

Threats
Political instability
Regional competitors

WO Strategy

The importance of strategic plans was established through AHP and ANP which is presented in
Table 4.
Table 4: Results of the Strategic Planning Process

Strategy

Importance
Out of 1

WO4: Developing Effective Linkage between Industry, Academia and R&D
Institutes

.144

WO1: Skill Development Programs

.123

ST2: Establishing Down Stream Facilities in Stable, Near to Market and
Competing Regions

.084

WO2: Expanding Non-cotton Fibre Base

.082

Overall Group Importance

0.433

SO2: Establishing Industrial Parks with Common Facilities of Design &
Development Centres, ICT Application Centres & Effluent Treatment Plants
etc
SO1: Diversification of Product Range

.080
.075
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ST1: Development of Market Access Strategies

.073

SO4: Establishing Downstream Facilities in Competing Regions

.067

SO5: Improving Domestic Chemical Industry

.062

WO3: Improving Logistics

.050

WT1: Work in Close Collaboration with Competitors

.049

Overall Group Importance

0.456

WT2: Development and Implementation of Long-term & Coordinated Policies

.040

WO5: Developing Domestic Engineering Industry

.029

SO3: Applying Export Incentives

.025

WT3: Introduction of Industry Relief Packages

.017

Overall Group Importance

0.111

The strategic analysis of the chain (see Table 2) confirms that the segments of the upward
chain are already competing on the price/cost, quality and reliability. Those segments are
comparatively more developed and can support the segments of the downward chain if these
opt for competing on design, delivery time, service and flexibility. The competitive option of
delivery time for different product groups and markets behave differently and identifying this
behavior can bring new opportunities for the chain in its non traditional markets of fashion
and clothing.
The above analysis guides us to the study of time elements in the chain so that new directions
can be identified for improving the time related competitive options. The objective of this
new study is to identify the areas and measure their effects for improving the delivery times
in the chain with a focus on tactical and operational issues. The methodology and objectives
are discussed in the following sections.

Measuring and Controlling Activity Times in the Supply Chains
A lot of research is done to study the time elements for different activities of the chains and
to develop methodologies to minimize wasted time. Tersine and Hummingbird (1995) for
example have proposed a methodology for gaining control over the time elements in the
Supply-Production-Distribution (SPD) chain. It is conceptualized in Figure 1.
Understanding SPD Chain
Identify Material Flow
Identify Information Flow
Separate Lead Time in Elements
(Times for Design, Cycle, Setup,
Throughput and Delivery)
Calculate/Analyze Time for Various Segments
Identify Non Value Added & Time Consuming Activities
Identify Causes of Wasted Time
(Serialization of Independent Activities,
Poor Scheduling, Rework
and Inefficient Work Flow)
React (Relate Flow to Value & Increase
Effectiveness of Flow
Restart

Figure 1: Controlling Time in the Chains
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Here the time is broken down as per typology of product environment (engineer-to-order,
make-to-order, assemble-to-order and make-to-stock) and its main elements include
design/development, procurement, production and distribution. The control of these
elements is subject to the product environment in which a firm operates. Another important
aspect of these product environments (“-to-order” and “-to-stock”) is that they provide
decoupling points in the SPD chain segments and allow them to behave with anticipative and
reactive responses to customer requirements, Hoekstra and Romme (1991) mentioned by
Fleischmann and Myer (2003). These decoupling points help to model SPD chains to fill the
gaps of time, space, quantity, variety, information and quality which are described in the
sections above.
The data of the sample surveys on shipping times from main ports of Pakistan to destination
ports, discussed by Hussain et al. (2009), is presented in Table 5.
Table 5: Shipping Times in Days (Main Ports of Pakistan to Important Destinations)
Destination
United Kingdom
Germany
France
Italy
S. Africa
Algeria
Egypt

Shipping Time
20-22
22-24
28-30
21-22
24-25
24-25
18-20

Destination
Norway
Portugal
N. America (NY)
Canada
Tunisia
Saudi Arabia
Australia

Shipping Time
32-35
30-32
22-24
28-30
29-30
10-11
30-35

Destination
Mexico
Brazil
Argentina
Vietnam
Malaysia
Japan
Bangladesh

Shipping Time
40-45
40-45
30-35
20-22
16-17
22-25
18-20

The shipping times represent an important part of the total time in the global textile and
clothing supply chain. If these are added to the other elements of time in the supply chain,
the overall measure of lead times can be developed for product families. Thus we can
identify product groups which have time based supply feasibility for certain markets and the
measures to improve this factor.
A case study approach is planned to measure the time elements for design, cycle, setup,
throughput and delivery in a representative company in Portugal and probably in Pakistan too
so that a comparative scenario can be developed. The focus of these studies will be:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Configuration of the Supply-Production-Distribution Chain
Structure of Information and Material Flow
Structure of Organization and its Planning and Production Control System
Time Elements for Design, Planning, Procurement, Manufacturing and Delivery
Methods and Effectiveness of Forecasting
Time Model for the Chain Activities
Identifications of Gaps in the System and Recommendations

The results will enable us to develop time models for different product families which can be
supplied to important markets and they will also help to identify areas for improving the time
efficiency in the chain.

Conclusions
The strategic view of a case supply chain in textile and clothing was developed and tactical
and operational issues are under study. The results of the strategic analysis showed that the
chain is already competing on the price/cost, quality and reliability and moving towards
achieving competitiveness in design, delivery time and service differentiation. The study will
proceed by analyzing the supply chains in textile and clothing to identify the areas where
time efficiencies can be improved and policies for allocating time based preferences can be
implemented to improve total response time.
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From the horizontal garden to the vertical
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Área Científica – CT3 – Arquitectura, Urbanismo e Planeamento
Resumo
Throughout human history the "green" element has always been present. The gardens comprised many purposes, as
sacred spaces, leisure, cure; as architectural elements which characterized outdoor spaces; were also an
experimental field. Buildings acquire a vegetable aesthetic language with the dawn of Jugendstil and Art Nouveau.
Through ecological theories artists, as Hundertwasser emerge, and manifestos for the use of “green” by architecture
and the city were written. Through the end of the XXth century and early XXIth century the acquired garden concept
has been challenged. The horizontal roof was then an experimental ground on which architecture could respond to a
new challenge: the green facades or vertical gardens. New architectural elements are created which adverse
environmental conditions are mitigated, either on new construction or on architectural rehabilitation. In the C-MADE,
at the UBI, the GEOGREEN research project in this field is being carried out supported by FCT.
Palavras-chave: jardins, jardim vertical, fachadas verdes, arquitectura, conforto, ambiente

Introdução
O jardim, enquanto conceito, é um espaço verde delimitado, mas que se estende por uma
superfície horizontal. Desde o início da existência humana que o homem tem a intenção de
criar abrigos, protegendo-se das mais diversas situações incluindo das condições climáticas
extremas. Com a evolução da sociedade, surgiram aldeias, vilas e cidades, organizadas de
acordo com as características geográficas, económicas, sociais e culturais de cada época. Ao
longo da história da humanidade também o elemento “verde” esteve sempre presente. Os
jardins acompanharam esta evolução consoante as teorias em voga e possuíram propósitos
diversos: foram espaços sagrados, de lazer, de cura; elementos arquitectónicos na
caracterização de espaços exteriores; foram campo de experimentações.
Após a Revolução Industrial, os espaços urbanos expandiram drasticamente, ocupando
grandes quantidades de solo rural substituindo a vegetação natural com a então moderna
estrutura urbana. A falta generalizada de vegetação no meio urbano resultou em
modificações das propriedades da superfície do solo, cujas condições do clima local levam a
um fenómeno conhecido como ilha de calor urbano. Este fenómeno verifica-se especialmente
em zonas centrais de grandes aglomerados urbanos, onde se verifica um aumento significativo
da temperatura do ar quando comparado com o meio rural envolvente (1).
Progressivamente o jardim horizontal foi sendo dotado de cotas múltiplas, assim como surge a
modelação do terreno que se tornou arte através da “land art” e dos “earthworks”. O
“verde” foi sendo alvo de rotações e de torções acompanhando-as de uma camada vegetal
variada e exuberante (vejam-se obras do arquitecto Emilio Ambasz ou do botânico Patrick
Blanc). Rapidamente a condição adquirida de horizontalidade é posta em questão abrindo alas
ao plano oblíquo ou vertical. Deste modo, o jardim horizontal dá lugar ao jardim vertical ou
seja deixa de estar limitado ao substrato do solo para fazer parte do edifício. Abre-se assim
uma nova etapa na linguagem arquitectónica ao ser acrescentado mais um elemento
compositivo à gramática arquitectónica: as fachadas verdes. Simulações numéricas
demonstram que sistemas verticais verdes podem bloquear a radiação solar incidente,
minimizando a quantidade de calor absorvida através da fachada, onde um menor coeficiente
de sombreamento resultados numa maior redução do valor de transferência envelope térmico
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(2). A verticalidade existente na arquitectura é reforçada por este novo elemento, que é mais
do que um novo material, é uma nova forma de fazer arquitectura e de devolver o ser
humano à natureza (Figura 1).

Figura 1 – Arquitectura de Jean Nouvel e fachadas verdes de Patrick Blanc: (A)
Fundação Cartier; (B), (C) Museu Quai Branly, Paris (arquivo dos autores)

Do jardim horizontal ao jardim vertical: natureza e arquitectura
De facto, os espaços verdes e os jardins sempre estiveram presentes na vida do Homem e
consequentemente fizeram parte do meio em que este se inseria. Ao longo da História, o
jardim assume-se como uma composição artística ou como um complemento da cidade ou da
arquitectura. Encontram-se inúmeras referências aos jardins nos textos bíblicos sendo talvez
o mais marcante o “Jardim do Éden” conotado com o paraíso. Neste jardim encontra-se a
árvore da vida, a árvore da ciência e do mal inseridas no meio de vegetação que era irrigada
por um rio que se subdividia em quatro braços. Esta era a morada do Homem (3).
Crê-se que no Paleolítico já existiam os elementos básicos que fazem parte de qualquer
jardim (água, vegetação, cercas, ideia de bem estar aliada à simbologia mágica). No entanto
é a partir do momento em que surge a escrita que surgem as primeiras descrições e
referências.
No antigo Egipto surge a figura do jardineiro ou do agrimensor. No novo Império (1570-715
a.c.) a geometrização do jardim é notória e está directamente relacionada com a
arquitectura. Deste modo, à arquitectura mágica do jardim foi adicionada a arquitectura
agrícola (3). O jardim é fechado assumindo-se como um limite e uma barreira à envolvente
agreste e perigosa que era o deserto. No Egipto a arquitectura é muitas vezes subordinada ao
conceito do jardim. Enquanto este é composto por árvores, arbustos e flores aquáticas, a
arquitectura do templo assume um paralelismo com o primeiro pois o tecto simboliza o céu,
as colunas as árvores sagradas e os capiteis as flores aquáticas.
Ao contrário do Egipto, no jardim babilónico a vegetação subordina-se à arquitectura. Na
Mesopotâmia surge como elemento arquitectónico característico o Zigurat, ou seja, uma torre
em patamares como templo. Talvez este esquema arquitectónico tenha estado na base da
criação dos jardins suspensos realizados sobre terraços escalonados. Inúmeras interpretações
são atribuídas a este facto sendo a mais conhecida as saudades, sentidas pela esposa persa de
Nabucodenosor, da paisagem montanhosa do seu país. Porém é também nos locais mais altos
que se encontra a morada dos deuses, ou simplesmente, é a resposta imediata às impiedosas
cheias dos rios Eufrates e Tigre. Sir Leonard Wolley, responsável pela moderna re-descoberta
da antiga Mesopotâmia encontrou vestígios de árvores e arbustos que teriam sido plantados
sobre os Zigurates (4).
No Grécia clássica a arquitectura apresenta-se harmoniosa com o ser humano, já que o
Homem era visto como a medida de todas as coisas existindo assim uma concepção
antropológica do Universo. Surgem referências a jardins míticos como o de Alcino. Crê-se que
os jardins gregos eram sobretudo parques arborizados (3). No entanto também nos capitéis
existe um apelo ao “verde” natural. Das três ordens gregas (Dórica, Jónica e Coríntia) talvez
o capitel coríntio seja o que mais se aproxima à vegetação ao apresentar representações
pétreas de folhas de acanto. Deste modo, tal como nos templos egípcios, com os seus capitéis
alusivos a flores aquáticas, também os capitéis coríntios apresentam a representação vegetal
em elementos arquitectónicos.
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Por sua vez, será a cultura grega que permitirá compreender a cultura romana, pois a
segunda assimilou a primeira. Em Roma antiga surgem dois tipos de jardins: existe o “Hortus”
que correspondia ao jardim e era o elemento patrimonial de uma família (colocado sob
protecção dos Deuses) e o “Bosque sagrado” dedicado à caça e ao passeio meditativo (3).
Desta forma com a civilização romana intensifica-se o uso dos espaços verdes, sobretudo nas
suas villas, e que entre nós foi sendo continuado, sendo Conímbriga um dos espaços mais
identificativos deste tipo de utilização. Mais tarde, com a intervenção muçulmana,
aprofundou-se esta utilização que contribuiu grandemente para a integração de novas plantas
na Península Ibérica (5).
Na Idade Média destacam-se os hortos monásticos e conventuais onde se plantavam espécies
medicinais e aromáticas. O monge medieval cuidadosamente trata da pequena porção de
terra, que é reservada dentro da horta do mosteiro, para o cultivo das plantas medicinais. É
com o mesmo cuidado que estuda a sua colheita, as suas propriedades curativo-medicinais e
extrai os elementos com os quais fará os seus manipulados e preparados. É numa dependência
próxima ou contígua, a botica, o local onde estes mesmos preparados e manipulados são
guardados. Já no plano de Saint-Gall surge uma dependência com esta finalidade localizada
no jardim, é o “domus medicorum” (6). Destacam-se os mosteiros beneditinos e cistercienses.
Porém o jardim claustral cisterciense era também elaborado de modo a que fosse o
verdadeiro paraíso na terra (Figura 2). De facto, o jardim da Idade Média prima pelos seus
cultivos utilitários e pelo encerramento claustral, é o “hortus conclusus” delimitado pelo
claustro cuja colunata apresenta maioritariamente capitéis historiados ou dotados de
elementos naturalistas e vegetais. Os palácios e “paços reais” apresentam espaços de lazer,
passeio e meditação aprazíveis onde o “verde” é a tónica dominante (5).

Figura 2 – Claustros cistercienses em Portugal: (A) Mosteiro de S. Bento de Cástris, Évora / (B) Mosteiro de
Santa Maria de Alcobaça, Alcobaça / (C) Mosteiro de Odivelas (fotografias de A. Martins)

Com o Renascimento surge a individualidade e a liberdade de espírito, assim como o regresso
ao classicismo tomando as formas artísticas de Roma e o espírito neoplatónico da Grécia.
Procura-se o culto da vida, do amor e da natureza (7). No séc. XIV o homem passa a ser o
centro do universo assim como a medida do mesmo. É também durante o séc. XIV que surge
uma íntima relação entre a edificação e a vegetação expressa através de canteiros, pórticos e
galerias com arcos (utilizados sobretudo nas zonas urbanas). Surge a preocupação com eixos
de simetria e com a geometria dos jardins que começam assim a ser entendidos como parte
integrante de um todo arquitectónico.
Alberti no seu tratado “De Re Aedificatoria” aponta para uma forte ordenação e coordenação
do jardim com a paisagem e recolhe expressões de Plínio sobre diversas recomendações para
integração da envolvente imediata, isto é, ordenação dos elementos, realização de galerias,
plantação de árvores e portais de ligação unidos entre si por grinaldas. Este facto
influenciaria o corte de sebes e arbustos que se assumem como elementos “verdes”
arquitectónicos. Alberti considerava a natureza como matéria-prima para ser modelada
segundo a vontade e a imaginação do arquitecto. Deste modo, no jardim utilizava as mesmas
regras que utilizaria na construção de um palácio (7).
Com o Renascimento, e depois o Barroco, o jardim aumenta a sua amplitude e dimensão. O
jardim Barroco dos séculos XVII e XVIII procurava o efeito perspético e rege-se pelas mesmas
leis e critérios urbanistas que a cidade: existem ruas e avenidas.
O jardim do séc. XIX apresenta-se como o resultado da confluência de múltiplas exigências e
de elementos díspares, tais como as colecções botânicas e espécies exóticas, que são símbolo
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da multiplicidade que representa o Cosmos. Os parques e jardins do séc. XIX, devido à
expansão urbana provocada pela Revolução Industrial, surgem como modo de responder às
exigências higiénicas e de salubridade assim como permitem a existência de zonas recreativas
e educativas para os habitantes das cidades (8).
Com o dealbar do Jugendstil, da Sesseção de Viena e da Arte Nova Os edifícios vão adquirindo
uma linguagem estética vegetalista, tanto no interior como nas suas fachadas, (vejam-se
arquitectos como Otto Wagner, Josef Hoffmann, Joseph Maria Olbrich, Victor Horta, Van de
Velde) como se pode observar na figura seguinte.

Figura 3 – Joseph Maria Olbrich: (A) Edifício da Secessão de Viena, Áustria. Otto Wagner: (B) detalhe da fachada de
um edifício em Viena, Áustria / (C) detalhe da fachada da Majolikahaus /(D)fachada principal da Majolikahaus,
Áustria (fotografias M. Colmenero (A), W. Aue (B), C e D arquivo dos autores)

Séc. XX-XXI como marco cultural para uma nova perspectiva do “verde” na
arquitectura
De facto, com o séc. XX vários arquitectos preocupam-se com o meio natural envolvente e
surgem novas exigências paisagistas patentes na Carta de Atenas. Com o Movimento Moderno
surge o interesse por coberturas planas, que muitas vezes albergam vegetação dando lugar ao
terraço-jardim, longe da cota do solo e percursor da conquista do edifício pelo “verde”, numa
dialéctica de respeito mútuo entre arquitectura e elementos vegetais, que se unem num todo
para dar resposta a esta nova forma de linguagem arquitectónica. As coberturas planas são os
novos jardins das cidades sobreocupadas e os possíveis espaços de purificação do ar e repouso
para os cidadãos. Walter Gropious chega a afirmar que desde o céu as coberturas verdes das
cidades do futuro parecerão uma fileira interminável de jardins suspensos (9).
Os arquitectos organicistas, como Frank Lloyd Wright e Alvar Aalto, procuram a total
integração da sua arquitectura com a paisagem envolvente e com a natureza sempre tendo
presente o binómio homem-natureza.
A casa-pátio, baseada na tradição romana e mediterrânea despertou, igualmente o interesse
de Mies van der Rohe durante os anos 30 do século XX. O jardim privado modernista
converteu-se no campo experimental dos diversos arquitectos da época. Refere C. Tunnard
que o homem mostra o seu respeito à natureza ao admiti-la nos seus projectos, mas procura
que o respeito seja mútuo, ou seja, não permitindo uma mostra gratuita de exuberância sem
no entanto abusar do material vegetal (10).

Figura 4 – Roberto Burle Max: terraço-jardim do antigo Ministério da Saúde e Educação, Rio de Janeiro, Brasil (A).
Luis Barragán: Praça do Bebedouro, México (B) / Casa Luis Barragán, México: (C) pátio e (D) sala. (arquivo dos
autores)
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Roberto Burle Max, pintor e paisagista, faz a ponte entre a arte e o “verde” da natureza na
cidade, salientam-se os jardins do antigo Ministério da Saúde e Educação, no Rio de Janeiro
(Figura 4). Também a mesma preocupação surge na obra de Luís Barragán, sobretudo na fase
mais madura do seu trabalho, lugar de destaque deverá ser dado ao trabalho realizado no
Pedregal de San Ángel ou nos pátios das suas inúmeras moradias da sua autoria que se
caracterizam fortemente pelo uso da cor e pela presença de elementos “verdes”. Porém a
Praça do Bebedouro de Luís Barragán sobressai pelo tratamento do jardim e da natureza como
se de elementos arquitectónicos se tratasse.
A partir do final dos anos 60 do séc. XX a “land art” propôs a ligação intima entre Arte e
Natureza, sobretudo no que respeita à estrutura do terreno, fenómenos atmosféricos ou
manifestações do tempo. É a partir dos anos 80 do séc. XX que o “verde” urbano, ou seja o
jardim, se encontra presente no debate social sobre os novos espaços públicos (inclusive os
extra-urbanos) fazendo parte integrante das preocupações estético-arquitectónicas e sendo
campo de experiência de estratégias de reabilitação e renovação da cidade.

Figura 5 – Arquitecturas de Emilio Ambasz: (A) laboratórios Schlumberger, (B) detalhe de
edifício em Fukuoka, (C) gaveto do mesmo edifício (arquivo dos autores)

Neste sentido destaca-se o trabalho de Emílio Ambasz que com base nos “earthworks”
pensava em arquitecturas inseridas numa paisagem metafísica de que são exemplo os
laboratórios Schlumberger (10) presentes na 1ª secção da Figura 5. Neste projecto Ambasz
inseriu os edifícios no terreno, enterrando-os literalmente, sendo apenas marcados através de
pequenos cortes (para entradas de luz) ou marcações no terreno. Nas últimas décadas a
superfície horizontal que serve de base para implantação do jardim deixou de ser horizontal e
à cota do solo, substrato essencial ao crescimento da superfície verde que o constitui.
Actualmente as fachadas verdes permitem não só a aprendizagem a partir da tradição na
arquitectura mas também permitem a introdução de novos materiais e tecnologias avançadas
de engenharia para a promoção da sustentabilidade no edificado (11).
Com meios distintos, esta foi a linha de pensamento seguida nos anos 70 do século XX de
modo a procurar uma resposta sustentável cujo elevado grau de compromisso com o meio
ambiente fosse alcançado. Com os movimentos e teorias ecologistas surgem artistas e
arquitectos como Friedensreich Hundertwasser que escreve manifestos em prole do “verde”
na arquitectura e na cidade (Figura 6).

Figura 6 – Kunsthaus de F. Hundertwasser, Viena, Áustria: (A) Edifício antes da intervenção de Hundertwasser, (B)
Edificio após a intervenção do artista. Casa Hundertwasser, Viena, Áustria: (C) Gaveto /(D) fachada (arquivo dos
autores)
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Um dos seus mais conhecidos manifestos é o “Manifesto da terra vegetal contra o
racionalismo na arquitectura” datado de 1958 tendo sido acrescido em 1959 e em 1964. Das
suas obras destacam-se a Casa Hundertwasser terminada em 1986 que apresenta árvores e
jardins no topo das coberturas, vegetação trepadeira nas fachadas, árvores e arbustos
plantados no interior do edifício mas que buscam a luz natural saindo por uma janela. Este
conceito de “árvores locatárias” e plena acção prática do manifesto referido anteriormente
repete-se de igual forma na Kunsthaus terminada em 1991, igualmente em Viena, e que
alberga um museu e um centro de exposições temporárias. É de referir que a Kunsthaus partiu
das pré-existências de um edifício modernista (Figura 6).

Figura 7 – Pátios característicos de Córdoba, Espanha (arquivo dos autores)

Porém, não se podem descurar as influências regionais e tradicionais, que ainda hoje existem,
na utilização do binómio natureza-arquitectura como é o caso das casas elaboradas em
madeira com cobertura vegetal características dos países nórdicos ou mesmo a utilização de
miríades de vasos de flores no sul da Europa em países como a Grécia e a Espanha,
salientando-se os característicos pátios de Córdoba (Figura 7). Estes últimos demonstram a
necessidade sentida, desde sempre, em integrar arquitectura e natureza, aliás um pouco à
semelhança da necessidade de apropriação dos edifícios segundo os manifestos de
Hundertwasser.

Figura 8 – (A) Construção de tipo rural tradicional existente nos países nórdicos. / (B) Termas de Vals, na Suiça,
da autoria de Peter Zumthor / (C) detalhe da cobertura verde das Termas de Vals (arquivo dos autores)

No final do séc. XX e início do séc. XXI surge deste modo um desafio ao conceito adquirido de
jardim, que se estende por uma superfície horizontal, seja o solo, seja sob a forma de
coberturas verdes que caracterizaram muitos dos edifícios modernistas. De facto, a partir do
Movimento Moderno surgem as coberturas horizontais que irão originar várias experiências no
âmbito das coberturas verdes e das coberturas ajardinadas, que por sua vez podem ser
utilizáveis e usufruídas pelos seus habitantes ou apenas percorridas e acessíveis para efeitos
de manutenção.
Esta utilização não se restringe ao meio urbano pois poderá também ser utilizada para inserir
elementos arquitectónicos em locais com uma forte componente paisagística como é o caso
das Termas de Vals, na Suiça, da autoria do arquitecto Peter Zumthor. Com efeito, Peter
Zumthor utilizou a pedra da região e a cobertura verde intensiva para inserir o seu projecto
no meio natural, criando desta forma uma obra de características minimalistas que lhe valeu
o prémio Pritzker de Arquitectura no ano 2009 (Figura 8).
Seguindo a mesma linha de pensamento, o arquitecto português Eduardo Souto de Moura, e
mais recente galardoado com o prémio Pritzker de Arquitectura (2011), apresenta a
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reabilitação do Mosteiro de Santa Maria do Bouro, actualmente Pousada, com forte incidência
no “verde” arquitectónico. Deste modo, optou por uma reabilitação arquitectónica com
coberturas planas num edifício do séc. XVI de modo a manter a memória do lugar e das gentes
de Amares, uma vez, que desde a extinção das Ordens monásticas em Portugal, em 1834, que
este edifício se vinha degradando. Foi também opção do projecto a colocação de trepadeiras
na fachada sul do mosteiro de modo a criar uma fachada verde no mesmo (Figura 9).

Figura 9 – Mosteiro de Santa Maria do Bouro que actualmente alberga uma pousada e que foi
reabilitado por Eduardo Souto de Moura: apresenta uma fachada verde a sul; foi opção de projecto de
reabilitação dotar o edifício do séc. XVI de coberturas planas e verdes. (fotografias A. Martins)

Deste modo o próprio edificado pode ser o suporte para um novo conceito de estrutura verde
e de “verde” urbano ou rural, ou seja, um jardim vertical: a fachada verde. Esta nova “pele
verde” do edifício pode auxiliar a regular a temperatura do mesmo, a qualidade do ar, pode
também controlar a intensidade da luz no interior do edifício e ser um elemento estético de
revestimento arquitectónico, uma vez que com o passar do tempo e das estações do ano,
também a fachada verde poderá apresentar diferentes cores e matizes.

Figura 10 – Patrick Blanc: (A) Galerias Lafayete, loja de Berlim, Alemanha / Restaurante
Zizzi de Mark Laurence e BioTecture, Inglaterra: (B) estudo para parede vegetal
interior,(C) parede verde interior (arquivo dos autores (A); M. Laurence C e D)

Esteticamente esta nova linguagem assemelha-se a uma intrincada tapeçaria que é colocada
sobre a fachada de um edifício e que por sua vez pode também ser apelidada de uma nova
forma de arte com conotações arquitectónicas e biológicas (Figura 10). Esta nova forma de
linguagem arquitectónica permite a criação de uma miríade de soluções consoante as cores,
texturas, transparências e contrastes encontrados entre as plantas utilizadas e a densidade da
sua utilização. Esta linguagem foi constantemente procurada pela dupla de arquitectos
Herzog & de Meuron, primeiro com diversas experiências de impressão fotográfica em vidro e
em acrílico (como é o caso da folha ampliada e impressa que se repete na fachada do edifício
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Ricola) e depois com a Caixa Fórum em Madrid, Espanha com a colaboração de Patrick Blanc
para a empena cega que delimita o acesso ao edifício (Figura 11).

Figura 11 – Herzog & de Meuron: (A) Edifício Ricola, Basileia, Suiça / (B) detalhe da fachada do edifício Ricola /(C)
Caixa Fórum de Herzog & De Meuron com intervenção de Patrick Blanc, Madrid, Espanha (fotografias A e B de F.
Payret, C do arquivo dos autores)

Uma perspectiva ambiental
Todas as actividades humanas, quer estas se verifiquem no interior ou no exterior dos
edifícios, geram calor que eventualmente é transferido por condução através dos elementos
construtivos que separam os dois ambientes. Estes elementos, mais ou menos absorventes de
calor, funcionam como radiadores de calor durante todo o ano.
O espaço mais ou menos compacto das cidades, pode ser influente na determinação das suas
características térmicas. Em termos gerais, um tecido urbano extremamente densificado e de
ruas estreitas poderá ocasionar uma maior dificuldade na penetração da radiação solar, mas
pode resultar também numa “armadilha”, “aprisionando” a radiação no seu espaço canal. A
dissipação deste calor torna-se mais difícil quanto maior for a densidade urbana. A irradiação
nocturna da energia solar absorvida nos elementos de cada espaço urbano pode ser
dificultada, retardando assim o processo de arrefecimento, mantendo a temperatura do ar
nocturno mais elevado em relação a áreas menos urbanizadas, com idênticas implicações no
aumento da temperatura durante o dia. Esse aumento das temperaturas do ar urbano, em
comparação com temperaturas das zonas suburbanas e rurais é geralmente referido como o
“efeito de ilha de calor”.
Individualmente ou em combinação, as várias propriedades que compõem o tecido urbano,
tais como proporções geométricas do tecido urbano, dos edifícios, bem como as actividades aí
desenvolvidas têm múltiplos efeitos sobre o microclima urbano, que se pode resumir da
seguinte forma:
- No Inverno as temperaturas mais elevadas do ar exterior podem ser percebidas como
mais confortáveis podendo contribuir para a redução do uso de energia destinada ao
aquecimento dos edifícios devido a menor perdas de calor;
- No verão as temperaturas mais elevadas do ar no espaço urbano podem ser sentidas
como exacerbando as condições de verão, podendo ocasionar no aumento de cargas
térmicas de arrefecimento dos edifícios levando a um aumento de consumo de energia.
A falta geral de vegetação nas cidades é um dos factores que contribui para o aumento do
efeito de ilha de calor. Apesar de se verificar a existência de parque verdes urbanos onde em
regra se verificam temperaturas mais baixas, estes apenas influenciam a zona envolvente
próxima, sendo incapazes de afectar termicamente, de uma forma global, o aglomerado
urbano onde se inserem. O conforto humano em espaço urbano pode ser afectado por uma
ampla gama de parâmetros, incluindo a velocidade do vento, temperatura do ar, humidade
relativa, radiação solar, qualidade do ar, a actividade humana, o nível do vestuário, idade,
etc. (12). Quando expostas directamente à radiação solar, a energia térmica fluí com maior
intensidade nas zonas de paramentos não sombreados em relação aos sombreados, resultando
neste último numa redução da temperatura superficial (13). A envolvente de um edifício
inserido em espaço urbano, em especial as superfícies verticais, poderiam ser facilmente
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cobertas de vegetação e proporcionar alterações do microclima envolvente ao ambiente
construído, bem como o clima local da cidade.
Wong et al, 2009 (2) simularam o efeito que um sistema vertical verde provoca na
temperatura e consumo energético dos edifícios. 3 tipos de edifícios com 10 pisos cada foram
analisados tendo sido comparados os resultados entre cenários com e sem revestimento
vegetal da fachada, com valores de U (coeficiente de transmissão térmica, em W/m2ºC) de
0,365 a 3,344. A redução do consumo energético obtida excedeu 15% em edifício com fachada
totalmente envidraçada. Alexandri e Jones, 2008 (14) analisaram o efeito da temperatura
exterior na presença de edifícios revestidos com vegetação. 9 cidades, 3 geometrias urbanas
e 2 orientações de ruas foram usadas para comparação. A redução máxima da temperatura do
ar exterior encontrada foi de 11,3ºC com uma média durante o período diurno de 9,1ºC, numa
cidade quente e árida como Riyadh, na Arábia Saudita. Para uma cidade húmida, como Hong
Kong, na China, a redução da temperatura chegou aos 8,4ºC. A orientação do arruamento foi
o que menos influenciou os resultados, no entanto quanto mais largo menos efeitos terá a
fachada verde no ambiente exterior.
A temperatura do ar no espaço canal, na presença de fachadas verdes, é reduzida devido à
taxa de evapotranspiração da vegetação reduzindo igualmente a temperatura superficial dos
elementos construtivos. Um decréscimo na temperatura da superfície do asfalto foi
igualmente observado quando as paredes envolventes estão cobertas com vegetação devido a
menores trocas de calor por irradiação entre as superfícies (15). A magnitude da diferença de
temperatura depende das características climáticas, da quantidade de vegetação que reveste
as superfícies e da geometria urbana. Wong et al, 2010 (13) analisaram 8 diferentes sistemas
verdes verticais para avaliar o impacto térmico no desempenho dos edifícios e do seu espaço
envolvente, baseado na temperatura superficial e ambiental. Foi observado que os benefícios
obtidos estão dependentes do tipo de vegetação utilizada, podendo não se sentir qualquer
efeito ou os benefícios repercutirem-se até 0,60 m de afastamento. As diferenças entre os
sistemas vão desde a espessura do substrato até à densidade e tamanho das plantas
utilizadas. Durante um dia claro a redução da temperatura superficial conseguiu chegar aos
11,58ºC quando comparada com a temperatura de uma superfície vertical sem revestimento
verde.
A presença de vegetação em sistemas verticais construtivos proporcionará a redução da
temperatura média radiante devido à grande redução da temperatura superficial dos
elementos da construção (14). Em geral, paredes/fachadas ajardinadas podem melhorar as
condições térmicas, não só no nível da rua, mas também no interior dos edifícios, em especial
em épocas de clima quente. Da mesma forma, a presença de vegetação em sistemas verticais
construtivos devido ao elevado factor de obstrução permite diminuir a carga térmica de
arrefecimento e consequentes reduções de consumo energético. Assim, os sistemas verticais
construtivos que incorporem espécies vegetais desempenham um papel importante no
aumento do valor-R (resistência térmica) do sistema construtivo, reduzindo a transferência de
calor por condução através desse elemento. Segundo Retzlaff, 2009 (16) referiu a
componente económica de edifícios verdes continua a ser um sério impedimento à
concretização das diversas medidas. Entende-se aqui por edifício verde qualquer solução que
procure a sustentabilidade e a eficiência energética dos edifícios. A disparidade existe porque
os promotores têm a maioria dos custos na implementação dos dito edifícios verdes, enquanto
que são os ocupantes que obtêm a maioria dos benefícios. O empenhamento político no
planeamento com a premissa da sustentabilidade poderá ajudar a superar as barreiras
financeiras.

Conclusões
Nos séculos XX e XXI o espaço verde a que chamamos jardim surge também como um
elemento arquitectónico: as fachadas verdes. A cobertura horizontal foi “terreno”
experimental para a arquitectura poder absorver e dar resposta a este novo desafio. Com a
criação dos jardins verticais surge uma ampla e diversa utilização destes como novos
elementos arquitectónicos, com base em apuradas soluções de engenharia, e que permitem
mitigar condições ambientais adversas assim como permitem uma nova linguagem, seja
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através de construção nova seja através da reabilitação arquitectónica e urbana. Igualmente
os edifícios históricos e de valor patrimonial poderão ser reabilitados e intervencionados
segundo esta nova linguagem arquitectónica assente no trabalho interdisciplinar.
É do conhecimento geral que os espaços verdes no aglomerado urbano têm um impacto
significativo sobre a qualidade de vida dos cidadãos. Políticas de renovação urbana com
introdução de directrizes para a introdução de jardins, quer horizontais, quer verticais, irão
beneficiar os cidadãos em geral, mesmo que apenas de forma indirecta, através da redução
consumo de energia, reduzindo os custos da factura energética devido ao arrefecimento,
melhorando a qualidade do ar e o valor estético da cidade. A título de exemplo, vejam-se os
grandes parques EXPO, com forte uso pedonal, onde esta simbiose tem sido utilizada.
As fachadas verdes têm a capacidade de resfriar o microclima na sua proximidade, que pode
levar a importantes economias de energia para arrefecimento, dependendo do tipo de clima,
a quantidade, qualidade e disposição da vegetação sobre o edifício. A implementação
generalizada de jardins horizontais e verticais podem proporcionar a redução da temperatura
do ar nos aglomerados urbanos contribuindo assim para a redução dos efeitos de ilha de calor
que se observam.
Deste modo apresentaram-se alguns contributos para a divulgação da aplicação de fachadas
verdes como uma nova linguagem arquitectónica e cuja temática está a ser amplamente
debatida na UBI, através do C-MADE, conjugando uma equipa multidisciplinar da qual fazem
parte os autores. Do jardim vertical ao jardim horizontal, enquanto elemento arquitectónico,
é desta forma um conceito a ter em conta no momento de projectar correspondendo a uma
síntese entre a arquitectura e o paisagismo tendo por base a engenharia.
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Abstract
In this work we use FreeFEM++ to apply the finite element method in combination with the Biot-Savart law to
compute the magnetic field distribution generated by a dipolar source within a homogeneous volume conductor of an
arbitrary shape. In order to calculate the three independent components of the magnetic field outside the volume
conductor by means of the Biot-Savart law, the distribution of the current throughout the medium is required. The
potential in each node is computed numerically by the finite element method using the proper continuity conditions
across the boundaries. The gradient of the potential denotes the current density within an element. The components
of the magnetic induction are calculated by numericalintegration, applying the current density within the
tetrahedrons. Simulations are carried out to assess the numerical accuracy for a homogeneous spherical volume
conductor.
We use FreeFEM++ to implement the finite element methods and make all the calculus and we compare P1 an P2
interpolation.
A homogeneous realistically shaped model with the shape of the inside of the skull is obtained from magnetic
resonance images.
Key Words:

Biot-Savart law, Finite-element method, FreeFEM++,Maxwell equations

Introduction
Measurement of the electrical potential on the surface of the human head
(electroencephalograms, EEGs) and of the magnetic field outside the head
(magnetoencephalograms, MEGs) are Used to estimate the locations of sources within the
brain. This is called the solution of the inverse problem. For this, models are required to
describe the electrical sources, as well as the volume conductor. Current sources in the brain
are commonly modelled as current dipoles. The head is often described by a model consisting
of four concentric spheres, where the various regions represent the brain, the cerebro-spinal
fluid (CSF), the skull and the scalp. The advantage of this model is that an analytical
expression is known for the potential and magnetic fields generated by a current dipole.
Volume conductor models have been used, in which the interfaces between the different
regions of the head have a realistic shape (MEIJS et al., 1987). The geometry of these
interfaces is derived from magnetic resonance images. The head is assumed to be a linear,
constant, piecewise homogeneous and isotropic volume conductor; thus the boundary
element method (BEM) can be used to solve the inverse problem.
However, this method has difficulty dealing with thin layers, such as the CSF layer, which have
a much higher conductivity than the adjacent regions. The piecewise homogeneous and
isotropic model may also not be realistic enough. It is known from the literature (LAW, 1993)
that the conductivity of the skull varies considerably over different parts of the head.
Furthermore, several tissues, such as the skull bone and the white and grey matter, are
expected to have anisotropic conductivity, because the conductivity along the fibres differs
from that perpendicular to them. For example, all neurons in the cortex are aligned
perpendicularly to the surface; therefore the macroscopic conductivity of the Cortex could be
expected to be different in the directions parallel and perpendicular to the brain surface.
Another assumption of boundary element models is that all interfaces between the different
compartments are closed. This is obviously not true as there are holes in the skull, e.g. the
eyes and the occipital hole. Neither can openings in the skull during surgery be accounted for.
In order to look at the influence of these aspects on the potential and magnetic field
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distributions, they must be incorporated into the head model. As the BEM is not capable of
dealing with models that describe these phenomena, another method needs to be used, such
as the finite element method (FEM). The FEM has been used previously to calculate the
potential distribution generated by current sources in the brain (YAN et al., 1991;
BERTRANDet al., 1991). In order to use the FEM, the volume needs to be divided into small
elements. The tensor describing the conductivity is allowed to differ for all these elements. A
hole in the skull can be simply modelled; for example, by giving some elements belonging to
the skull layer the same conductivity as the scalp region. Simulation of the electric potential
(BERTRANDet al., 1992) using the FEM has already shown the noticeable influence of such
holes.
Using FreeFEM++ and the Maxwell equations , in this work we compute the potencial function
and by Biot-Savart law we compute the magnetic fields
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Resumo
Os têxteis médicos têm sofrido um enorme desenvolvimento e tornaram-se uma área de grande interesse. As
propriedades dos materiais fibrosos, como a biocompatibilidade ou a flexibilidade tornam estes materiais indicados
para aplicações médicas. Assim, estes materiais encontram-se em quase todos os campos da medicina e dividem-se
em: materiais cirúrgicos, dispositivos extra -corporais e produtos de saúde e higiene.
As aplicações mais relevantes encontram-se nos materiais cirúrgicos implantáveis e, por isso, espera-se uma grande
evolução destes, nos próximos anos. É, igualmente, expectável uma maior funcionalização das fibras, com maior
especificidade, e uma integração mais intensa entre a tecnologia e a medicina, de modo a serem produzidas fibras
com maior potencial, como, por exemplo, materiais fibrosos com capacidade de monitorização dos sinais vitais.
Este artigo pretende demonstrar todo o potencial de interesse da aplicação de materiais fibrosos na medicina,
recorrendo a vários exemplos de utilização, onde estes materiais desempenham um papel preponderante.
Palavras-chave: materiais fibrosos, medicina

1. Introdução
Os têxteis técnicos são estruturas especificamente projectadas e concebidas para utilização
em produtos, projectos ou serviços de quase todas as áreas industriais, sendo a medicina uma
das áreas com maior interesse.
Teoricamente, quase todos os materiais fibrosos existentes podem ser utilizados, de alguma
maneira, na área médica, devido às suas propriedades e características, tais como:
flexibilidade, resistência, possibilidades de estruturação das fibras e de acabamento,
porosidade, entre outras. Estes materiais e estruturas fibrosas podem ser encontrados dentro
do bloco operatório e dos quartos hospitalares, no vestuário e nos equipamentos e dispositivos
médicos, e vêm assumindo uma importância cada vez maior na área médica.
Assim, pode-se definir têxteis médicos, ou materiais fibrosos de aplicação médica, como
sendo produtos concebidos para atender necessidades específicas e adequados a aplicações
médicas e cirúrgicas, tendo uma influência directa no tratamento médico, cirúrgico e póscirúrgico do paciente

[1]

.

Devido à enorme variedade de aplicações, estes materiais podem dividir-se em materiais
fibrosos cirúrgicos, dispositivos extra-corporais e produtos de saúde e higiene.
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2. Fibras utilizadas em aplicações médicas
Os materiais fibrosos de utilização em medicina incluem fibras, fios (monofilamento ou
multifilamento), estruturas têxteis (tecidos, malhas, entrançados e não-tecidos) e
compósitos. Estes materiais podem ser naturais ou sintéticos, biodegradáveis ou nãobiodegradáveis.
As principais fibras utilizadas em aplicações médicas, bem como as suas principais
características, que as tornam indicadas para essas aplicações, encontram-se no Quadro 1

[2]

.

Quadro 1- Principais fibras utilizadas em aplicações médicas.
Fibra
Algodão

Características

Aplicações

Absorvente, flexível, durável, resistente ao

Absorventes, ligaduras, emplastros,

uso e toque agradável

batas e gorros
Ligaduras, conjuntos de hemodiálise,
tubos de oxigenação do sangue,

Poliuretanos

Elasticidade e recuperação da forma,
durabilidade, leveza

sacos de sangue, tubos de terapia
através de gases, aparelhos de
assistência do coração e ligamentos

Polipropileno

Borracha de Silicone

Esterilização por vapor, baixa absorção de

Batas, ligaduras de compressão,

humidade, boa resistência ao impacto

suturas

Estabilidade térmica e oxidativa, boa

Tubagens, ampliações mamárias,

flexibilidade e elasticidade, compatibilidade

aplicações vasculares, lentes intra-

com tecidos e com o sangue, inerte e não-

oculares, cateteres, cirurgia plástica

tóxico

e reconstrutiva, substituição de ossos
e cartilagens
Dentaduras, reparação de defeitos

Polimetilmetacrilato

Transparência, resistência química a ácidos,

cranianos, maxilares, fixações

(PMMA)

rigidez

vertebrais e implantes

Bom isolamento térmico, óptima resistência
mecânica, boa estabilidade dimensional,
Poliéster

inerte, flexível, resiliente, pode ser
esterilizado por todos os métodos

Colagénio
Fibras de Alginato

Resistência
Eficazes na cicatrização de feridas, nãotóxicas e biodegradáveis

Próteses, suturas, ligaduras de
compressão, batas

Suturas
Cicatrização de feridas

Não-trombogénica, pode ser absorvida pelo
Quitina

corpo humano, possui uma boa característica

Pele artificial

de cicatrização

Tal como se mostra no Quadro 1, o algodão e os poliuretanos são dos materiais fibrosos mais
requisitados, sendo que a maioria dos materiais fibrosos são utilizados em produtos não
implantáveis. Contudo, as aplicações mais interessantes dizem respeito a materiais
implantáveis, devido às características e propriedades exigidas ao material fibroso.
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3. Materiais Fibrosos Cirúrgicos
Os materiais fibrosos cirúrgicos são todos os materiais fibrosos que são utilizados em cirurgia,
podendo-se subdividir em materiais fibrosos não implantáveis e materiais fibrosos
implantáveis. Estes materiais devem possuir certas propriedades, de modo a não serem
prejudiciais ao paciente, sendo as mais importantes


Anti – alérgicos;



Anti-cancerigenos;



Anti – bacterianos;



Biocompatíveis;



Permeabilidade ao ar;



Não toxicidade;



Capacidade de serem esterilizados.

[3]

:

3.1 Materiais Fibrosos Cirúrgicos Não Implantáveis
São considerados materiais de uso não implantável aqueles que são utilizados em aplicações
externas, podendo ou não estar em contacto com a pele.
Estes materiais, para além das características já referidas, que os materiais cirúrgicos devem
possuir, devem, igualmente, apresentar uma boa capacidade de absorção de líquidos, possuir
uma elevada capilaridade e molhabilidade, possibilitar o transporte de humidade e ter uma
leve adesão, para cura de feridas

[3]

.

No Quadro 2 apresentam-se alguns materiais não implantáveis, as fibras utilizadas e o
principal método de produção.
Quadro 2- Materiais fibrosos não- implantáveis
Aplicações

[1]

.

Tipo de fibra

Sistema de Produção

Absorventes

Algodão, viscose, liocel

Não-tecidos

Camada de contacto com a pele

Seda, poliamida, viscose, polietileno

Tecidos, não-tecidos, malha

Material de base

Viscose, filmes plásticos

Tecidos, não-tecidos

Tratamento de feridas

Ligaduras
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Simples elásticas/ineslásticas

Fibras de alginato, quitosano, seda,
liocel, viscose, algodão

Tecidos, não-tecidos, malha

Suportes leves

Algodão, viscose, fios elastoméricos

Tecidos, não-tecidos, malha

Compressão

Algodão, poliamida, fios elastoméricos

Tecido, malha

Ortopédicas

Algodão, viscose, poliéster,
polipropileno, vidro,

Tecido, não tecido

Emplastros

Algodão, viscose

Tecidos, não-tecidos, malha

Gesso

Algodão, Viscose, poliéster, fibras de
vidro, polipropileno

Tecidos, não-tecidos, malha

Gaze

Algodão, viscose, fibras de alginato,
quitosano

Tecidos, não-tecidos, malha

3.1.1 Aplicações dos Materiais Fibrosos Cirúrgicos Não Implantáveis:
Tratamento de Feridas
O tratamento de feridas é uma das aplicações mais comuns dos materiais fibrosos cirúrgicos
não – implantáveis, existindo uma enorme variedade destes materiais no mercado. As
principais funções deste material são: protecção contra infecções, absorção do sangue,
promover a cicatrização e, em alguns casos, aplicar medicação na ferida.
Maioritariamente, os curativos utilizados no tratamento de feridas são materiais multicamada
constituídos por uma camada absorvente, a camada em contacto com a ferida e o material de
base, como ilustrado na figura 1, todas constituídas à base de fibras.
A camada absorvente tem como principal função absorver o sangue ou outros fluidos e
proporcionar um efeito amortecedor, para proteger a ferida.
A camada em contacto com a pele deve prevenir a aderência do vestuário e deve possuir a
capacidade de ser facilmente retirada, sem danificar o crescimento do novo tecido.
O material de base, normalmente é revestido com um adesivo acrílico para manter a
compressa no local correcto

[1]

.

1 -Material de base (revestimento de poliuretano)
2-Camada absorvente (polímero absorvente)
3-Camada em contacto com a pele (polipropileno)

Figura 1- Esquema das multicamadas de um curativo. (imagem retirada de:http://www.convatec.com.br/63c38b2f-9ec7-447a-9a0b-319f30afe4ba.aspx)

Tecidos com estruturas mais abertas proporcionam maior protecção, visto que criam uma
maior voluminosidade, enquanto que tecidos mais apertados originam compressas mais lisas e
com absorção mais rápida.
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As fibras de colagéneo, alginato ou quitina, demonstram grande eficácia no tratamento e
cicatrização de feridas, uma vez que criam um gel permeável ao oxigénio, mas impermeável a
bactérias, ajudando, deste modo, na formação do novo tecido.

3.2 Materiais Fibrosos Cirúrgicos Implantáveis
Consideram-se materiais fibrosos cirúrgicos implantáveis aqueles que entram em contacto
com o corpo humano. Uma vez que nem sempre se consegue substituir uma parte defeituosa
do corpo com o transplante, a utilização de substitutos artificiais (biomateriais) está em
constante crescimento e são a base dos materiais fibrosos implantáveis.
A maioria dos biomateriais utilizados são em forma de malhas e tecidos, embora os nãotecidos se mostrem igualmente eficazes e a um custo inferior.
Estes materiais devem obedecer a um conjunto de requisitos específicos, entre os quais:
biocompatibilidade; bioestabilidade ou biodegradabilidade, dependendo da aplicação;
porosidade adequada, uma vez que esta determina a taxa à qual o tecido humano irá crescer
e encapsular o implante e diâmetro adequado das fibras, em geral, fibras com diâmetro
inferior ao das células e com secção circular são mais eficazes que fibras largas com secções
irregulares

[3]

.

Os materiais implantáveis necessitam de obedecer a especificações mecânicas, dependendo
da aplicação. Assim, são utilizadas fibras neste tipo de materiais porque proporcionam
resistência e fortes interacções entre o tecido e o implante.
No Quadro 3 são visíveis vários exemplos de materiais fibrosos implantáveis,bem como as
fibras utilizadas e o respectivo método de produção

[1]

.

Quadro 3- Materiais fibrosos implantáveis
Aplicações

[1]

.

Tipo de fibra

Sistema de Produção

Biodegradáveis

Colagénio, polilactídeos,poliglicolídeos

Monofilamento, entrançado

Não Biodegradáveis

Poliamida, poliéster, teflon(R), polipropileno,
polietileno

Monofilamento, entrançado

Tendões artificiais

Teflon, poliéster, poliamida,polietileno,seda

Tecido, entrançado

Ligamentos Artificiais

Poliéster, carbono

Entrançado

Cartilagem Artificial

Polietileno de baixa densidade

Pele artificial

Quitina

Lentes de Contacto/Córnea
artificial

Plimetilmetacrilato, silicone, colagéneo

Suturas

Implantes de tecidos macios

Não-tecido

Implantes Ortopédicos
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Ligações artificiais/ossos

Silicone, poliacetal, polietileno

Implantes Cardiovasculares
Artérias vasculares

Poliéster, teflon(R)

Malha, tecido

Válvulas do coração

Poliéster

Tecido, malha

3.2.1 Aplicações dos
Ligamentos Artificiais

Materiais

Fibrosos

Cirúrgicos

Implantáveis:

A utilização de substitutos de ligamentos artificiais é aplicada, essencialmente, na
substituição de ligamentos cruzados anteriores (LCA). Estes ligamentos apresentam um
comportamento típico, não linear, devido à sua microestrutura. A sua curva de tensãodeformação é caracterizada por uma região inicial de baixa rigidez e uma segunda região
de maior rigidez, para cargas maiores.
Para imitar o comportamento não linear do tendão e substituir os ligamentos, os materiais
fibrosos

utilizados

devem

possuir resistência,

flexibilidade, propriedades

mecânicas

adequadas e durabilidade, sem despoletar quaisquer efeitos secundários prejudiciais ao ser
humano.
Os entrançados são as estruturas mais indicadas para ligamentos e tendões artificiais, uma
vez que apresentam um comportamento tensão-deformação muito semelhante ao destes
tecidos humanos (figura 2). Os tecidos e as malhas também podem ser utilizados nestas
aplicações, contudo existe perda de desempenho

[4]

.

Figura 2- Curva tensão- deformação do LCA e do ligamento artificial entrançado
Universidade do Minho [5].

[4]

e ligamentos entrançados desenvolvidos na

Os ligamentos artificiais de poliéster entrançado são robustos e resistentes à aplicação de
cargas, sendo por isso, indicados para a substituição de ligamentos do joelho.
Contudo, actualmente, o entrançado de fibras de politetrafluoroetileno (Gore-Tex(R)) e o
tecido em fibras de polietileno tereftalato (Stryker Dacron(R)) são os materiais mais estudados
para a substituição dos ligamentos do joelho, devido às suas elevadas resistências à tracção e
à abrasão

[4]

.
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Para além dos ligamentos artificiais, os substitutos sintéticos mais comuns são as próteses
vasculares e os stents. Na Universidade do Minho está a decorrer um projecto de investigação
para desenvolvimento de elementos fibrosos implantáveis que inclui: prótese vascular híbrida
entrançada à base de fibras de poliéster e de PLGA (ácido (poli-lático-co-glicólico)), stents
entrançados à base de poliéster e poliamida e stents híbridos entrançados combinando
materiais fibrosos com materiais de memória de forma (nitinol) (figura 3).

Figura 3- Prótese vascular e stents desenvolvidos na Universidade do Minho

[6,7]

.

4. Dispositivos extra-corporais
Classificam-se como dispositivos extra-corporais os órgãos mecânicos utilizados na purificação
sanguínea, dos quais fazem parte:o rim, o fígado e o pulmão artificiais.
Estes dispositivos têm que obedecer a certos requisitos, como: serem anti alérgicos e anticancerígenos; possuirem elevada resisteância a micro-organismos; serem anti-bacterianos;
possuirem permeabilidade ao ar; não serem tóxicos e terem capacidade de serem
esterilizados

[3]

.

A função e a performance destes dispositivos dependem das fibras utilizadas. Em suma,
encontra-se no Quadro 4 os dispositivos extra-corporais existentes, a respectiva função, assim
como as fibras que os constituem

[1]

.

Quadro 4- Dispositivos extra – corporais [1].
Aplicações

Tipos de Fibra

Função

Rim Artificial

Fibras ocas de poliéster, fibras ocas
de celulose, fibras ocas de viscose

Filtração/Excreção

Fígado artificial

Fibras ocas de viscose

Secreção biliar e glicogénica

Pulmão Artificial

Fibras ocas de polipropileno
Membrana oca de silicone

Troca de fluidos

4.1 Aplicações dos dispositivos extra–corporais: pulmão artificial
O pulmão artificial é composto por uma membrana de difusão em polimetilpenteno (PMP).
Estas fibras de PMP são ocas e tecidas numa configuração complexa.
As fibras de PMP apresentam baixa resistência, mas uma configuração que permite maximizar
as trocas gasosas, sem que seja necessário contacto directo com o sangue. Além disso, a
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superfície da membrana de PMP é tratada com um revestimento de heparina, para
proporcionar uma superfície biocompatível com o corpo humano e não trombogênica

[8]

.

O sangue flui sobre a superfície exterior de fibras do dispositivo, enquanto que o gás de
ventilação (comummente O2) flui no interior destas fibras (Figura 4).

Figura

4-

Estrutura

fibrosa

da

membrana

e

o

pulmão

artificial.

(imagens

retiradas

de:

http://www.ctsnet.org/graphics/thoracic/fischer/figure_1.jpg e http://www.novalung.com/en/ila/)

A função desta membrana é imitar o pulmão humano e encontra-se ligada à circulação
sistémica, recebendo apenas parte do débito cardíaco (1-2 L /min) para a troca gasosa extra
corpórea

[8]

.

5. Produtos de saúde e higiene
Com o crescente aumento de infecções transmitidas pelo vírus da SIDA e outros altamente
resistentes, a necessidade de proteger, quer o paciente quer a equipa médica, de qualquer
contacto com fluídos, potencialmente contaminados, assume um papel cada vez mais
fundamental. Assim, os produtos de saúde e higiene englobam uma vasta gama de materiais
fibrosos para diferentes aplicações que têm como principal função a protecção.
Além dos requisitos anteriormente referidos, para qualquer material fibroso de aplicação
médica, estes produtos devem, ainda, ser impremeáveis a líquidos e não devem limitar os
movimentos, deixando o utilizador confortável.
No Quadro 5 encontram-se os produtos de saúde e higiene mais utilizados, a sua composição e
respectivo método de produção [1].
Quadro 5- Produtos de saúde e higiene.
Aplicações

Tipo de fibra

Estrutura fibrosa

Batas

Algodão, poliéster, polipropileno

Não –tecido, tecido

Gorros

Viscose

Não- tecido

Máscaras

Viscose, poliéster, vidro

Não- tecido

Campos cirúrgicos

Polipropileno

Não- tecido
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5.1 Aplicações de produtos de saúde e higiene: batas cirúrgicas
Actualmente, as batas cirúrgicas usadas são produzidas a partir de não-tecidos, estruturas
formadas através do emaranhamento de camadas de fibras ou filamentos naturais, artificiais
ou sintéticos, que se ligam umas às outras por meios físicos e/ou químicos, formando uma
manta contínua de fibras.
Os

não-tecidos

usados

no

fabrico

de

batas

cirúrgicas

mais

usuais

são

SMS

(Spunbonded/Meltblown/Spunbonded) formados por 100% polipropileno e um bicomponente
constituído por 80% polietileno e 20% poliéster. O SMS oferece o efeito barreira que a bata
necessita (figura 5). Este material é impermeável à água, ao sangue, ao óleo e possui,
também, propriedades anti-chama e anti-bacterianas

[9]

.

Figura 5- Efeito barreira dos não-tecidos SMS. (imagens retiradas de: http://www.derekduck.com/html/front/bin/ptlist.phtml?Category=156785 e
http://www.zhuoyuegroup.com/oil-absorbent-nonwoven-fabric-k)

6. Tendências Futuras
Como perspectivas futuras, espera-se que os materiais fibrosos de aplicação médica evoluam,
essencialmente, em 3 áreas:
 monitorização dos sinais vitais;
 desenvolvimento de fibras com novas funcionalidades;
 maior aplicação de fibras em materiais implantáveis.
Desenvolvimentos nas áreas de biotecnologia, nanotecnologia e micro-electrónica mostram-se
extremamente significativos para o desenvolvimento dos materiais fibrosos de aplicação
médica, como por exemplo os têxteis com capacidade de monitorização dos sinais vitais.
Para além disso, com o avanço da nanotecnologia e da funcionalização das fibras, o
aparecimento de têxteis com aplicação médica específica tornou-se uma realidade. Hoje em
dia, já existem têxteis com propriedades médicas, por exemplo fungicidas, desenvolvidos com
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tecnologia

de

microencapsulamento.

Esta

tecnologia

é

desenvolvida

a

partir

de

micropartículas que recobrem um princípio activo, de forma esférica. O microencapsulamento
permite a libertartação do princípio activo de forma controlada, isto é, de maneira contínua
e

progressiva,

por

acção

da

temperatura,

da

humidade,

etc.

Este

sistema

microencapsulamento pode ser implantável, ou então inserido no vestuário do paciente

[10]

de
.
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Abstract
The Portuguese FCT-“Excellence Stimulus” prize is attributed to Investigators and Professors that published at least
100 papers in the Web of Science-WoS with 500 citations or else 50 papers published in the WoS with 250 citations
and the supervision of 10 PhD Thesis. So far almost 70% of these prizes have been awarded to investigators and
Professors working in the field of Chemistry. The present paper shows that the fact that this prize has never been
award to an Investigator or to a Professor working in the field of Civil Engineering does not mean that excellence is
lacking in this particular field. The highest h-index for Associate and Full Professors of Civil Engineering Departments
of the six most productive Portuguese Universities are presented in this paper. Comparisons with world top Professors
and researchers in the field of Civil Engineering are made.
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Introduction
In 2005 the Physicist J. Hirsch from the University of California suggested a very simple
method to evaluate the impact and the relevance of the scientific production of an
investigator, the h-index. The paper of Hirsch has been cited 840 times, being that 347
citations has been made in 2010 and 2011. According to Hirsch the h-index of an investigator
means that he has h papers with at least h citations (1). The h-index provides a combined
effect of both the number of citations and the number of papers which is a more reliable
output than the criteria based on the same indicators analyzed separately. Take for instance
the case of investigators that has dozens of papers without any citation or the case of
investigators with very few papers but with a small participation in a lucky paper that
received several hundreds or even thousands of citations.
In order to compare investigators with a different career span Hirsch suggest the use of the
m=h-index/n in which n is the number of years after the publication of the first paper.
According to Hirsch (1) a physicist can be considered a successful one if after 20 years it has a
h-index=20 (m=1). Achieving a h-index of 40 in the same period (m=2) characterizes
outstanding physicists likely to be found in top Universities. As to the ones with a h-index=60
(m=3) they are truly unique scientists. Hirsch analyzed the h-index of investigators who
received the Nobel Prize in Physics in the last 20 years noticing that 84% had a h-index above
30. This author still suggests that a h-index=12 should be a prerequisite to the advancement
to the Associate Professor position in major research Universities, for Full Professor positions
a h-index=18 should be required. One must bear in mind that the field of Physics has
investigators with very high h-index. The highest belonging to the theoretical Physicist
Edward Witten (h-index=110), known for this crucial investigations about the String Theory.
But it is the field of Life Sciences that has the highest h-index values, between 120 and 197.
This paper intent to show that the h-index is a more reliable indicator to assess the relevance
of the scientific production of Portuguese Investigators when compared to the indicators of
the Portuguese FCT-“Excellence Stimulus” prize. In order to achieve that goal this paper
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evaluates the h-index of almost 70 Associate and Full Professors of Civil Engineering
Departments of the six most productive Portuguese Universities.

The state of the art of the h-index
The h-index has raised a lot of interest by the scientific community and the paper in which it
was formulated published in the Proceedings of the National Academy of Science of the U.S.
has received so far several hundred citations. Bornmann & Daniel (2) analyzed Post-Docs
applications concluding that successful candidates have a higher h-index. Other authors refer
that the h-index can used to evaluate the performance of researchers (3). According to Hirsch
(4) this index can predict future performance. This author analyzed the production of 50
Physicist during a period of 12 years, referring that the h-index can predict their production
in the next 12 years in a more reliable may than other indicators.
Mugnaini et al. (5) compared the average h-index of the members of the Brazilian Academy of
Sciences with the ones from the Academy of Sciences of the U.S, referring that the later have
higher h-indexes. Those authors state that the h-index is dependent on the scientific field and
also that the average h-index of the members of the Brazilian Academy of Sciences have a
higher dispersion. The h-index of the Academy of Sciences of the U.S had already been
analyzed by Hirsch (1) who mentioned a value above 45.
Kelly & Jennions (6) showed that Editors of international journals in the field of Ecology and
Evolution have h-indexes between 21 and 34. Bornmann et al. (7) compared the performance
of the h-index with other indicators (number of papers, citations, impact factor and peer
review) for investigators of Molecular Biology concluding that it is a valid indicator.
Bornmann & Daniel (8) mentioned that the simplicity of the h-index raises some limitations
such as the fact that it disregards the total number of papers, the total number of the
citations, and does not takes into account the number of authors per paper. Other authors (9)
synthesized five advantages of the h-index:
1º - It can be obtained in a very fast manner;
2º - It can be obtained with minimum costs;
3º - Avoids subjective evaluations intrinsic in the peer review process;
4º - It allows for international comparisons;
5º - It allows for transparent evaluation procedures.
Van Raan (10) analyzed the h-index of more than one hundred international research teams in
the field of Chemistry observing a correlation with the number of citations. A similar
correlation was detected by Cronin & Meho (11) in the field of Communication Sciences.
Those authors mentioned that the h-index can differentiate the authors with a high number
of papers that have a high scientific impact. Egghe (12) refers that two authors can have the
same h-index, although one may have two or three times the total number of citations of the
other. Schreiber (13,14) suggests modifications of the h-index to exclude self-citations.
However, the databases WoS and Scopus already have tools that allow a fast calculation of
the h-index of an author excluding self-citations.
Costas & Bordons (15) mentioned that the dissemination of the h-index could influence the
publication pattern increasing the productivity and lowering the quality. However this view is
not without criticism because the h-index relies on citations and the papers published in high
impact factor journals are the ones that received the highest number of citations. Besides in
the scientific fields with a low productivity, as it happens in Civil Engineering anything that
can increase the numbers of paper published in international journals is welcome.
Kelly & Jennions (6) also defend that the h-index favors the authors that published few papers
with high impact by opposition to the authors that published hundreds of papers that become
forgotten very soon. For Rosseau (16) an author may have relevant papers presented in a
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conference or in a Open Access journal not covered by WoS not contributing to its h-index.
Lovegrove & Johnson (9) found a correlation between the h-index and the peer review
process in grants applications. Bar-Ilan (17) compared the h-index of several researchers using
three databases (WoS, Scopus e o Google Scholar), mentioning that although the results are
different they are more similar between WoS and Scopus.
Schreiber (18,19) refer that the normalization of the h-index to take multi co-authorship into
account, dividing it by the mean number of authors as suggested by Batista et al. (20) is
unfair for authors with some papers with a large number of co-authors suggesting instead that
the h-index should be assess considering the inverse fraction of the number of authors.
Bornmann & Daniel (21) mention that the h-index should only be used to compare
investigators with the same career span and in the same scientific field. Gonzalez & Gonzalez
(22) defend that the h-index is not appropriate to evaluate the performance of social science
investigators, because the number of citations in this area is much lower when compared to
others like Physics that have the double of citations.
According to Schreiber (23,14) the h-index cannot differentiate between two authors with the
same number of highly cited papers although one has much more citations, thus suggesting
modifications of the h-index to take into account the total number of citations of the highly
cited papers. However this author recognizes that the changes probably are not enough to
reduce the advantages intrinsic in h-index simplicity. Franceschini & Maisano (25) also refer
that the popularity of the h-index relies in its simplicity and that other indexes may be more
complete but have lower acceptance because they can hardly express the connection with
what is being assessed. The h-index can be used in a fast manner by a Editor to invite a
reviewer or it can be used to allocate resources in investigation projects from different
reviewers or even to merit their performance.
This index can also be used to establish rankings between countries (26) or rankings between
Universities. Table 1 shows how the h-index can be used to differentiate between highly
productive Universities with low scientific impact and less productive ones with a higher
impact. The University of S.Paulo produced in 2004 three times more papers than the
University Autonoma of Madrid, but the later has a higher scientific impact.
From quite some time the database Scopus/Elsevier uses a tool that allows assessing the hindex of a given investigator. More recently Elsevier developed “The find reviewers tool” a
software to help Editors finding adequate reviewers. This tool provides a list of potential
reviewers; publish history, affiliation and h-index. Also the SCImago & Country Rank uses the
h-index to make rankings of scientific journals. According to Hodge & Lacasse (27) the h-index
correlates highly with ISI 5-year impact factors.
Table 2 presents the h-index of international Civil Engineering journals compared to the
impact factor (IF). There’s a correlation between the h-index and the IF. The differences
could be explained by different update periods. The IF is obtained dividing the average
number of papers published by a journal in a two year period and the average number of
citations of the same papers in the same period:
IF example:
Nº of papers published in 2007=116
Nº of papers published in 2008=71
Total=287
Nº of citations in 2009 of the papers published in 2007=258
Nº of citations in 2009 of the papers published in 2008 =199
Total of citations=457
IF (2009)= 457/287=2.444
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Table 1- Number of papers published in journals of the WoS and the h-index of some Universities
from Portugal, Spain and Brasil in 2004 for a 5 years citation window (28)
University

Nº of papers

h-index

University of Barcelona
University Autónoma of Madrid
University of S.Paulo
University of Valencia
University Complutense of Madrid
University Autónoma of Barcelona
Technical University of Lisbonn
University of Porto
University of Santiago de Compostela
Polytechnic University of Valência
University of Sevilha
University Federal of Rio de Janeiro
University Estadual de Campinas
University of Saragoça
University of Pais Basco
University of Granada
Polytechnic University of Catalunha
University of Coimbra
Federal University of Minas Gerais
University La Laguna
New University of Lisbonn
University of Oviedo
University of Alicante
University of Aveiro
University Estadual Paulista
Federal Universidade of Rio Grande do Sul
University of Córdoba
University of Salamanca
University of Vigo
University of Valadolid

2497
1558
5301
1705
1978
1543
1291
1235
1118
878
1027
1792
2035
900
967
1058
1240
852
894
420
581
803
451
697
1350
1202
459
650
624
491

57
55
52
49
46
41
43
39
37
36
36
36
36
34
34
34
33
31
31
30
30
30
29
29
29
29
27
27
26
25

Table 2 – h-index and IF for several international journals related to the civil engineering area
Journal
Journal of Hazardous Materials
Cement and Concrete Research
Advances in Water Resources
Landscape and Urban Planning
Waste Management
Composite Structures
Engineering Structures
Applied Thermal Engineering
Resources, Conservation and Recycling
Energy and Buildings
Building and Environment
Cement and Concrete Composites
Journal of Hydraulic Research
Construction and Building Materials
Computers and Geotechnics
Materials and Structures
Soil Dynamics and Earthquake Engineering
Journal of Earthquake Engineering
Applied Acoustics
Journal of Management in Engineering
Journal of Urban Planning and Development
Road and Transport Research
Computers and Concrete
International Journal of Sustainable Development and Planning
International Journal for Housing Science and Its Applications
Road Materials and Pavement Design
WIT Transactions on the Built Environment
Journal of Building Appraisal

h-index
62
49
49
43
43
41
38
34
34
33
29
29
26
25
25
24
24
22
20
17
11
5
4
3
3
3
2
2

IF
4.144
2.376
2.354
2.170
2.433
2.006
1.256
1.922
1.987
1.593
1.797
1.839
0.801
1.456
1.229
0.753
1.340
0.587
0.784
2.367
*
*
0.351
*
*
*
*
*
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Assessment of the highest h-index for civil engineering Professors in top
Portuguese Universities
The highest h-index of all the Associate and Full Professors of Civil Engineering Departments
in six Portuguese Universities (University of Aveiro-UA, University of Coimbra-UC, University
of Minho-UM, New University of Lisbon-UNL, University of Porto-UP, Technical University of
Lisbon-UTL) was assessed using the Scopus/Elsevier and excluding self-citations. For Civil
engineering five different five areas can be established as follows:
Structures and Structural Mechanics (EME);
Building Materials and Construction Technology (MTC);
Hydraulics and water Resources (HRH);
Geotechnics (G);
Territory and Urban Planning; Transports and Highways (UTPV)
Figure 1 shows the highest h-index according to the different five scientific areas in Civil
Engineering.

10

Highest h-index

8

6

4

2

0
EME

MTC

HRH

G

UTPV

Scientific area
Figure 1 – Highest h-index and median by scientific area

The highest h-index in Civil Engineering is 9 and belongs to a Professor of EME. The h-index of
the areas MTC and HRH is respectively 7 and 5, and the areas G and UTPV has the same hindex=3. Although the different areas have different highest h-index, the median h-index is
not so different. The different highest h-index can be related to the different number of
Professors in each area (Figure 2).
The only exception is the area UTPV that has the same performance of the area G, although it
has twice the number of Professors. Figure 3 shows that the Professor with the highest hindex in Civil Engineering works in the University of Minho. This Professor has 70 Scopus
journal based papers and 397 citations. He also has an m=0.53 that could be considered a
benchmark for young researchers in this area. The University of Coimbra comes in second
place although it ranks first in the median of the h-index.
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Figure 2 – Number of Professors by scientific area
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Figure 3 – Highest h-index and median by University

Comparing the h-index with the best world practices in the field of Civil
Engineering
Comparisons with top authors in Civil Engineering were made in order to analyze the position
of Portuguese Professors in a world level. The Table 3 presents the highest h-index of the
reviewers invited by the Portuguese Science and Technology Foundation to evaluate the
research projects submitted to the Portuguese Science and Technology Foundation-FCT in the
field of Civil Engineering and Mines – 2009.
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Table 3 – h-index of the reviewers invited to evaluate the research projects submitted to the
Portuguese Science and Technology Foundation-FCT in the field of Civil Engineering and Mines - 2009
Reviewer
David Nethercot –
Coordinator
Chris Cheeseman
Aronne Armanini
Raffaele Landolfo
André Plumier
Caspar Groot
Michael J. Kavvadas

University
Imperial College London - Department of Civil
& Environmental Engineering
Imperial College London - Department of Civil
& Environmental Engineering
Universita di Trento - Department of Civil
& Environmental Engineering
Università degli Studi di Napoli Federico II - Department of Constructions
and Mathematical Methods in Architecture
Universite de Liege - Architecture, Géologie, Environnement et
Constructions
TU Delft - Faculty of Civil Engineering and Geosciences
National Technical University of Athens - Department of Civil Engineering

h-index
10
9
5
5
3
3
2

Only the Coordinator of the review team, the Professor David Nethercot from the Department
of Civil & Environmental Engineering of the Imperial College London has a h-index slightly
higher than the highest h-index in Portugal. However, one must bear in mind that this h-index
have been obtained after a career of 40 years. When analyzing the performance of other
senior members of the same Department (Table 4) we conclude that the highest h-index of
Portugal in Civil Engineering is in line with the best practices of the ICL.
Table 4 – h-index of some Professors in the Department of Civil Engineering
and Environment of the Imperial College
Professor
Position
h-index
J. Bommer
Professor
16
Richard Jardine
Professor
11
Neil Mcintyre
Sénior lecturer
9
Susan Grimes
Full Professor
8
J. Burland
Professor Emeritus
7

A similar behavior happens with some Professors of the Department of Civil Engineering and
Environment of MIT (Table 5), in which only Professor Franz-Josef Ulm has an uncommon high
h-index.
Table 5 – h-index of some Professors in the Department of Civil Engineering and Environment of MIT
Professor
Position
h-index
Franz-Josef Ulm
Professor
18
Andrew J. Whittle
Head of the Departament
9
Chiang C. Mei
Professor Emeritus
9
Nigel Wilson
Professor
5

As to the comparisons with the highest h-index of Editors of ISI journals related to Civil
Engineering (Table 6) it can be concluded that although several of them have a h-index above
10, no one has a h-index above 20, so this can be assumed to be a very rare h-index in Civil
Engineering.
Table 6 – h-index of Editors of ISI journals related to the Civil Engineering area
Name
David Barry
Mike Batty

Institution
Swiss Federal Institute of
Technology, Lausanne
University College London

A. S. Elnashai

University of Illinois

Karen Scrivener

Swiss Federal Institute of
Technology, Lausanne
University of Nottingham
University of Edimburg

Andrew Collop
Mike Forde

Journal
Advances in Water Resources

h-index
19

Environment and Planning B: Planning
and Design
Journal of Earthquake Engineering

16

Cement and Concrete Research

13

Road Materials and Pavement Design
Construction and Building Materials

8
7

15

Nevertheless, some considerations must be made about it. First a Editor position is a very
visible one so it may have contributed to the increase of their citations and the increase of
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the h-index. Secondly, Civil Engineering courses in Portugal are very recent, the majority of
the Civil Engineering Departments has less than 40 years old, and University of Minho that has
the Professor with the highest h-index has just been found in 1973 so they do not have the
dimension of their world counterparts measured in staff, PhD students, Post-Docs or even
equipment.
One must bear in mind that the Department of Civil Engineering and Environment of MIT is
operating since 1985, so the realities are completely different helping to explain the
differences in the h-index. The highest h-index in Civil Engineering in the world is below 20
showing that this area can never be compared with areas like Life Sciences, Physics or even
Chemistry, areas in which it is unusual to found a h-index below 20.

The excellence in research according to the Portuguese Science and
Technology Foundation-FCT
It was the Sixth Framework Programme- FP6 (2002-2006) that for the first time “posited
excellence as a fundamental principle underpinning European funded research” (29).
According to these authors this new approach came in order to “solve” the European Paradox,
i.e, the fact that Europe was strong in scientific performance but unable to transform it into
new products and processes. In 2004 the FCT create the Portuguese “Excellence Stimulus”
prize to distinguish investigators and Professors in the field of Engineering, Chemistry,
Physics, Biologic sciences, biotechnology and life sciences. The criteria for the prize are as
follows:
a) to have published 100 papers in the WoS with 500 citations;
b) to have published 50 papers in the WoS, with 250 citations and to have supervised 10 PhD
Thesis
The first criterion could theoretically reward an investigator with 100 papers published in low
impact journals with only five citations each, or worse an investigator with 99 papers with
zero citations and a paper with 500 citations. As to the second criterion it basically cuts by
half the demands of the first one and tries to compensate that with the supervision of the 10
PhD Thesis. Unfortunately the supervision of PhDs Thesis can hardly be considered an
indicator of excellence, since their quality is dependent on the quality of the University, the
quality of the Supervisor, the quality of the Jury etc etc etc.
The distance between the two criteria is so large that it means this prize generates first class
and second class excellence. Besides it makes no sense to establish similar criteria for such
different scientific areas. This assumption is demonstrated in Table 7 that shows that almost
70% of these prizes have been awarded to investigators and Professors working in the field of
Chemistry.
Table 7 – Number of researchers that received the Portuguese FCT-“Excellence Stimulus” Prize by scientific area
Scientific area
State solid chemistry, materials
Molecular synthesis chemistry
Bioinorganic chemistry
Physics chemestry, photochemestry, spectroscopy and crystallography
Theoretical and computational chemestry
Analytic chemestry
Chemical engineering
Health sciences
Biologic sciences and biotechnology
Biologic engineering and biomaterials
Environmental sciences
Physics
Mechanical engineering
Systems and computer engineering
Total

Nº
10
7
5
10
2
3
4
11
5
6
1
8
1
1
74
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The common sense contradicts that such a high number of world quality Chemistry
investigators could exist in Portugal. Csajbok et al. (2007) analyzed the scientific production
of almost 40 countries and 21 scientific areas confirming that the Portuguese Chemistry
investigations are lower than the average production. So, the aforementioned criteria cannot
real distinguish excellence. Some of the investigators working in the field of Chemistry that
have been award with this prize have a h-index below 25. This is a h-index much lower than
the h-index of world top Chemistry investigators. For instance the Professor Bjorn Lindman
hired in 2008 as a Full Professor for the Department of Chemistry in the University of Coimbra
has a h-index=71.
The same low level of h-index pattern occurs with the investigators in the field of Physics
awarded with this prize. Eight of them had a maximum h-index=24 and a median h-index=13.
One award winner even had a h-index=8 raising serious doubts about his excellence record.
These facts clearly demonstrate that the Portuguese FCT-“Excelence Stimulus” prize is based
on biased criteria and a better output could be obtained by using a minimum h-index for
every scientific field related to the highest h-index of world top investigators in the same
field. For Civil Engineering one could considered that a h-index=9 could be considered a
excellent performance level.

Conclusions
Created by Hirsch in 2005 the h-index has bee used since then to make rankings of
investigators, journals and Universities. This index has some limitations related to the fact
that it forget the importance of multiple co-authorship and do not count relevant papers
published in conference proceedings or in journals not covered by traditional databases like
Scopus and WoS. Besides it cannot be used to assess the complexity of an academic career,
because as Einstein put it “not everything that counts is countable, and not everything that’s
countable counts”. Still its simplicity justifies its dissemination and acceptance. The
assessment of the Portuguese “Excellence Stimulus” prize reveals that it’s based on criteria
that favor investigators from the field of Chemistry. Replacement of the aforementioned
criteria by the h-index could generate a more reliable output to other fields specially Civil
Engineering.
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Resumo
Preocupações no âmbito do, então, designado “diálogo Norte-Sul” levaram a comunidade internacional a preocuparse com as consequências da comercialização de produtos químicos perigosos nos países importadores menos dotados
de capacidade de controlo, tanto da importação como da utilização e exposição (humana e ambiental) a esses
produtos perigosos.
O presente artigo tem por objectivo efectuar a revisão dos compromissos internacionais na matéria, evocando a sua
génese, filosofia e metodologia.
Dar-se-á um particular enfoque ao acquis comunitário no domínio, apresentando-se a resposta da União Europeia e o
respectivo estado da arte, nomeadamente no tocante à especificidade do sistema europeu e às obrigações que
impendem sobre os agentes económicos.
Conclui-se com uma apreciação sobre a importância, actualidade e os benefícios do procedimento internacional de
prévia informação e consentimento.
Palavras-chave: segurança ambiental, segurança de produtos químicos, saúde humana, protecção do ambiente,
exportação e importação de produtos químicos perigosos, procedimento de prévia informação e consentimento,
comércio internacional.

Introdução
É reconhecido o elevado risco que tanto pesticidas como outros produtos químicos perigosos
de uso industrial apresentam para a saúde humana e o ambiente. Este risco encontra-se
potenciado pelo grande crescimento da produção industrial das substâncias e misturas
perigosas muito em particular nas últimas três décadas.
Por outro lado, em paralelo com o dramático aumento da sua utilização, os países em
desenvolvimento não revelam capacidade nem detêm suficiente informação para lidar com a
utilização segura e o destino final adequado destes produtos – tanto em aspectos
regulamentares como no que toca ao controlo da sua utilização e, nomeadamente e em
particular, da sua importação.
A resposta das instâncias e da comunidade internacionais a esta preocupação começou a
manifestar-se na década de oitenta do século passado, na vertente do comércio internacional
dos produtos perigosos com os países em desenvolvimento.
A Organização para o Alimentação e a Agricultura (OAA), para os pesticidas, e o Programa das
Nações Unidas para o Ambiente (PNUA), para outros químicos perigosos, apresentaram as suas
respostas: Código Internacional de Conduta para a Distribuição e Uso de Pesticidas (OAA,
1985), Linhas Guia para a Troca de Informações sobre Produtos Químicos no Comércio
Internacional (PNUA, 1987).
Em 1989 estas duas organizações instituíram, numa base voluntaria, o Procedimento
Internacional de Prévia Informação e Consentimento (PIC).
Com a adopção da Convenção Roterdão, em 1988, tal procedimento tornou-se obrigatório
para os estados da Organização das Nações Unidas que a tenham ratificado.

Assegurado conjuntamente pela OAA e pelo PNUA, o procedimento voluntário PIC proporciona
os meios para formalmente se obter e divulgar as decisões de importação dos países de
destino relativamente a futuras expedições de produtos químicos internacionalmente
reconhecidos como perigosos.
A Convenção PIC, foi desde logo (10 de Setembro de 1998) assinada pela Comunidade
Europeia e, também, por Portugal, tendo sido ratificada, respectivamente em 2002 e 2005,
tendo entrado em vigor a partir de 2004.
O objectivo último da Convenção de Roterdão é promover a responsabilidade partilhada e a
cooperação de esforços entres as Partes da convenção no que toca ao comércio internacional
de produtos químicos de modo a assegurar a protecção do homem e do ambiente e,
simultaneamente, contribuir para uma utilização ambientalmente sustentada.
Tal desiderato alcança-se através de um mecanismo de partilha das informações científicas,
técnicas e regulamentares, com base nas decisões nacionais de restrição da comercialização e
uso das substâncias nacionalmente declaradas como perigosas, permitindo, assim, a decisão
fundamentada e em conhecimento de causa por parte das autoridades nacionais dos países de
destino. Simultaneamente toda essa informação é disseminada a todas as Partes da
convenção.
A União Europeia, desde logo e ainda na fase voluntária do procedimento internacional, tem
vindo a implementar o procedimento PIC, através de sucessivos regulamentos comunitários
(desde o Regulamento (CEE) nº 2455/92, que tornou o procedimento PIC obrigatório para os
exportadores comunitários).
Actualmente, por intermédio do Regulamento (CE) nº 689/2008, a Comunidade, vai mais
longe estendendo as obrigações a todos os países importadores, sejam ou não Partes da
convenção, alargando bastante o leque dos produtos químicos abrangidos ao incluir um
extenso conjunto sujeito a limitações no território comunitário, exigindo, ainda, e em
determinados casos, o consentimento expresso por parte do país de destino e obrigando a que
a rotulagem e a embalagem sejam executadas de acordo com a legislação comunitária.
A Convenção de Roterdão
A Convenção PIC é um acordo multilateral internacional ambiental cujo objectivo é o de
encorajar a partilha de responsabilidades e a cooperação entre as Partes no âmbito do
comércio internacional de determinados produtos químicos perigosos.
Tem como objectivos a protecção da saúde humana e do ambiente e contribuir para a
utilização ecologicamente racional desses produtos, facilitando a troca de informações sobre
as suas características perigosas, instituindo procedimentos nacionais de tomada de decisão
aplicáveis à respectiva importação e exportação, decisões essas a serem previamente
divulgadas entre as Partes.
Portugal assinou a Convenção de Roterdão em 1998.09.11 e tornou-se parte em 2005.02.16
(Decreto nº 33/2004, de 29/10).
O princípio básico da Convenção PIC é o de que um produto químico proibido ou severamente
restringido – incluído no Anexo III da Convenção – só pode ser exportado com o conhecimento
e consentimento prévios das autoridades do país importador (o qual se manifesta através de
uma Decisão de Importação, obrigatoriamente comunicada ao Secretariado da Convenção e
por este semestralmente divulgada às Partes por intermédio da Circular PIC).

O procedimento internacional PIC consagrado na convenção, consiste, então, num processo
de troca e partilha de informação, com benefícios específicos para os países participantes,
nomeadamente:
- alerta precoce das medidas legais de proibição ou limitação, para usos específicos, tomadas
nos outros países (particularmente os exportadores);
- tomada de decisão informada para cada produto abrangido;
- responsabilidade partilhada na gestão dos produtos perigosos, através da troca de
informação entre os países exportadores, importadores e a indústria;
- estabelecimento de redes entre os países participantes, permitindo a criação de esforços
conjuntos entre as autoridades nacionais envolvidas.
O procedimento instituído permite, por um lado, obter e dar a conhecer formalmente as
decisões dos países importadores sobre a futura recepção de um determinado produto
químico, e, por outro, garantir o respeito dessas decisões por parte dos países exportadores.
A Convenção de Roterdão contempla actualmente 25 pesticidas, 4 formulações pesticidas
extremamente perigosas e 11 produtos químicos de uso industrial (ver Quadro 1).
Quadro 1 – Produtos abrangidos pelo Procedimento PIC (Convenção de Roterdão)
Pesticidas
2,4,5-T e sais e ésteres
Aldrina
Binapacril
Captafol
Clordano
Clordimeforme
Clorbenzilato
DDT
Dieldrina
DNOC
Dinoseb e respectivo sais e ésteres
EDB (1,2-Dibromoetano)
Dicloreto de etileno
Óxido de etileno
Fluoracetamida
HCH (mistura de isómeros)
Heptacloro
Hexaclorobenzeno
Lindano
Compostos de mercúrio, incluindo
compostos inorgânicos de mercúrio
compostos de alquilmercúrio, e
compostos de alquiloxialquil e
arilmercúrio
Monocrotofos
Paratião
Pentaclorofenol e respectivos
sais e ésteres
Toxafeno
Todos os compostos de tributilestanho,
incluindo:
óxido de tributilestanho,
fluoreto de tributilestanho,
metacrilato de tributilestanho,
benzoato de tributilestanho,

cloreto de tributilestanho,
linoleato de tributilestanho,
naftenato de tributilestanho.
Formulações pesticidas extremamente perigosas
Formulações para a aplicação em pó
que contenham combinações de:
benomil, numa conc. igual ou sup.r a 7 %,
carbofurão, conc. igual ou sup. 10 %,
tiramel, numa conc. igual ou sup.r a 15 %,
Metamidofos
(formulações
líquidas
solúveis
dasubstância, com teor do ingrediente activo superior
a 600 g/l
Paratião-metilo(concentrados emulsionáveis (EC) com
teor do ingrediente activo igual ou sup. a 19,5 %
e pós com teor de ingrediente activo igual ou
superior a 1,5 %
Forfamidão (formulações líquidas solúveis da
substância, com teor do ingrediente activo superior a
1000 g/l
Produtos de uso industrial
Fibras de amianto:
- Crocidolite
- Amosite
- Antofilite
- Actinolite
- Tremolite
- Crisotilo
Bifenilos polibromados (PBB)
Bifenilos policlorados (PCB)
Terfenilos policlorados (PCT)
Teraetilchumbo
Tetrametilchumbo
Fosfato de tris(2,3-dibromopropilo)

____________________________________________________________
[Fonte: Circular PIC XXXII, OAA/PNUA (ONU)]

Referimos, para além dos habituais órgãos que constituem e gerem este tipo de instrumentos
multilaterais internacionais - as Partes, as Autoridades Nacionais Designadas, o Secretariado e
a Conferência das Partes (CoP) -, o Comité de Revisão de Produtos Químicos, a quem cabe
analisar as acções regulamentares finais notificadas pelas Partes e propor a inclusão de novos
produtos no anexo III da convenção, através da emissão dos respectivos Documentos de
Orientação de Decisão. Estes serão discutidos na próxima CoP a quem cabe, e em instância
final, decidir da inclusão, ou não, desses produtos no quadro da convenção.
Esquematiza-se na figura 1 a representação da partilha da informação no contexto da
Convenção de Roterdão.

Figura 1 – A partilha de informação no Procedimento PIC
[Fonte: Simões, R.: “Segurança de produtos químicos no comércio internacional-1: A Convenção de Roterdão”.
Segurança. Ano XL, nº 167 (2005). Suplemento especial]

O Regulamento (CE) nº 689/2008
As disposições da Convenção de Roterdão encontram-se actualmente consignadas no
Regulamento (CE) nº 689/2008, do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo à exportação
e importação de produtos perigosos para o homem e o ambiente.

A aplicação da Convenção PIC na Comunidade Europeia é efectuada através de um processo
comunitário de tomada de decisão sobre as possíveis importações e exportações de produtos
perigosos e consequente divulgação dessas decisões não só às partes da Convenção mas a
todos os outros países (Notificação de Exportação e/ou Consentimento Explícito), com gestão
comunitária centralizada através da base de dados europeia EDEXIM (European Database of
EXport and IMport of certain Dangerous Chemicals).
O Regulamento (CE) nº 689/2008, ao aplicar a Convenção de Roterdão, tem assim e
igualmente, em vista proteger a saúde humana e o ambiente e contribuir para uma utilização
sustentada dos produtos químicos, do ponto de vista ambiental.
O regulamento impõe, ainda, que todas as exportações de produtos químicos perigosos
cumpram as mesmas regras de embalagem e de rotulagem idênticas às aplicáveis na União
Europeia, como estabelecidas no Regulamento 1272/2008 (salvo se estas forem incompatíveis
com as regras do país importador, o que à luz da progressiva e generalizada aplicação do GHS
– Sistema Mundial Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos (ONU) –
irá progressivamente deixar de ocorrer).
O Regulamento, que configura a última de uma série de medidas legislativas comunitárias
adoptadas ao longo das últimas décadas respeitantes a esta matéria, vai mais além do que o
estipulado na Convenção de Roterdão, estendendo os seus princípios e objectivos a outros
produtos proibidos ou severamente limitados na Comunidade Europeia, bem como a sua
aplicação a todos os países terceiros, sem excepção.
Os seus objectivos enunciam-se do seguinte modo:
. aplicar a Convenção de Roterdão na União Europeia, através de um processo comunitário de
tomada de decisão sobre as possíveis importações e exportações e a divulgação dessas
decisões às Partes da Convenção e a todos os outros países, (Notificação de Exportação,
Consentimento Explícito), com gestão comunitária centralizada na base de dados europeia
EDEXIM;
. promover a responsabilidade partilhada e os esforços de cooperação no movimento
internacional de produtos químicos, com vista a proteger a saúde humana e o ambiente,
contribuindo para a sua utilização ambientalmente racional;
. garantir que as disposições relativas à classificação, rotulagem e embalagem das substâncias
e das preparações perigosas para o homem e o ambiente, em vigor na UE, são igualmente
aplicadas aos produtos químicos perigosos exportados a partir dos Estados-membros.
O Instituto do Ambiente é a Autoridade Nacional Designada portuguesa para ao Regulamento
(CEE) nº 304/2003 bem como para a Convenção de Roterdão.
Como vimos, a gestão do sistema comunitário encontra-se centralizada na base de Base de
Dados Europeia EDEXIM gerida pelo Instituto para a Saúde e Protecção do Consumidor (IHCP)
da Direcção Geral Cento de Investigação Comum (CIC (JRC), Ispra) e contem informação sobre
a classificação e a etiquetagem de todas as substâncias abrangidas pelo regulamento,
estatísticas, fichas sobre preparações e toda a informação pertinente ao Procedimento PIC.
O processamento das obrigações, por parte dos exportadores comunitários/nacionais,
efectua-se obrigatoriamente por intermédio da plataforma informática EDEXIM.
Numa fase inicial o potencial exportador solicita à respectiva Autoridade Nacional Designada
(AND) – em Portugal a Agência Portuguesa do Ambiente – um nome de utilizador e uma
palavra senha. Com a atribuição destas encontra-se habilitado a aceder ao “EDEXIM

Exporters” (unicamente na parte que lhe concerne) e a submeter os seus pedidos de
exportação, a serem analisadas/validadas pela AND.
Apresenta-se no Quadro 2 o actual campo de aplicação do regulamento.
Quadro 2 – Produtos abrangidos pelo Regulamento (CE) nº 689/2008
1,1,1-Tricloroetano
1,2-Dibromomoetano
1,2-Dicloroetano
1,3-Dicloropropeno
cis-1,3-Dicloroprpeno
((1Z)-1,3-dicloroprop-1-eno)
2-Aminobutano
2-Naftilamina e sais
Ácido 2-naftiloxiacético
2,4,5-T e sais e ésteres
4-Aminobifenilo e sais
4-Nitrobifenilo
Acefato
Acifluorfena
Alacloro
Aldicarbe
Ametrina
Amitraze
Antraquinona
Compostos de arsénio,
Fibras de amianto:
- Crocidolite
- Amosite
- Antofilite
- Actinolite
- Tremolite
- Crisotilo
Atrazina
Azinfos-etilo
Azinfos-metilo
Benfuracarbe
Bensultape
Benzeno
Benzidina e sais
Binapracril
Butralina
Cádmio e compostos
Cadusafos
Calciferol
Captafol
Carbaril
Carbofurão
Tetracloreto de carbono
Carbossulfão
Cartape
Quinometionato
Clodecona
Clordimeforme
Clorfenapir
Clorvinfos
Clormefos
Clorbenzilato
Clorofórmio
Clozolinato
Colecalciferol
Cumafurilo
Creosote e afins

Crimidina
Cianazina
Cialotrina
DBB
Diazinão
Diclorvos
Dicofol
Dicofol com teor de
p,p’-docofol inferior
a 78% ou teor de DDT
e compostos afins
inferior a 1 g/kg
Dimetenamida
Dinicozanole-M
Dinitro-orto-cresol e
sais
Dinobutão
Dinosebe e sais
Dinoterbe
Formulações para aplicação
em pó que contenham
combinações de:
Benomil, conc. ≥ 7%,
Carbofurão, conc. ≥ 10%,
Tirame, conc. ≥ 15%
Endossulfão
Etião
Óxido de etileno
Fenarimol
Fenitrotião
Fenepropatina
Fentião
Acetato de fentina
Hidróxido de fentina
Fenvalerato
Ferbame
Fluorocetamida
Flurenol
Flurprimidol
Furatiocabe
Haloxifope-R
Hexaclorociclo-hexano (HCH)
Hexacloroetano
Hexazinona
Iminoctadina
Isoxatião
Lindano
Malatião
a) Hidrazida maleica e sais ...
b) Sais de colina, potássio e
sódio da hidrazida ...
Composto de mercúrio,
incluindo comp. inorgânicos...
Metamidofos
Metamidofos (formulações
líquidas solúveis da ...
Metidatião

Metomil
Paratião-metilo
Metoxurão
Monocrotofos
Monolinurão
Monometildibromodifenil
metano (DBBT)
Monometildiclorofenil
metano (Ugilec 121 ou 21)
Monometiltetraclorodifenil
metano (Ugilec 141)
Monurão
Nicotina
Nitrofena
Nonilfenóis C6H4(OH)C9H19
Nonilfenol etoxilato
(C2H4O)nC15H24O
Éter octabromodifenílico
Ometoato
Oxidemetão-metilo
Paraquato
Paratião
Pebulato
Éter pentabromodifenílico
Petaclorofenol, sais e esteres
Perfluorooctanossulfonato s
(PFOS), C8F17SO2X
Permetrina
Fosalona
Fosfamidão
(formulações líquidas ...)
Bifenilos polibromados (PBB)
Terfenilos policlorados (PCT)
Procimidona
Propacloro
Propanil
Profame
Pirazofos
Quitozeno
Cilirosida
Simazina
Estricnina
Tecnazeno
Terbufos
Tetraetilchumbo
Tetrametilchumbo
Sulfato de tálio
Tiociclame
Tiodicarbe
Tolifluanida
Triazofos
Todos os compostosde
tributilestanho, incluindo...
Triclorfão
Triciclazole
Tridemorfe
Trifluralina

Compostos triorganostânicos, ...
Fosfato de tris(2,3dibromopropilo)

Fosfinóxio de tris-aziridinilo
Vamidotião
Vinclozina

Zinebe

[Fonte: “Comunicação da Comissão: Notas técnicas de orientação na aplicação do
Regulamento (CE) nº 689/2008”. Jornal Oficial C 51/1, de 2011.03.01 – Anexo I do
Regulamento (CE) nº 689/2008, na sua actual redacção]

Apresentam-se nas figuras 2 e 3 os fluxogramas respeitantes aos procedimentos de notificação
de exportação e de consentimento expresso.
O regulamento, objecto de actualizações, no mínimo, anuais comporta na sua actual
redacção, as quatro alterações de que já foi objecto, a saber: Regulamentos da Comissão nºs
15/2010, de 7 de Janeiro (JO L 6, 2010.01.06), 196/2010, de 9 de Março (JO L 60, de
2010.03.10), 186/2011, de 25 de Fevereiro (JO L 53/41, de 2011.02.26) e 2014/2011, de 3 de
Março (JO L 59/8, de 2011.03.04).
Refere-se ter a Comissão da União Europeia publicado um documento de orientação para o
regulamento 689/2008.
Este documento passa em revista cada um dos artigos do regulamento “PIC”, explicitando,
clarificando e exemplificando detalhadamente o entendimento e alcance das suas
disposições, bem como as especificidades comunitárias face à Convenção de Roterdão,
concluindo com a necessária referência à base de dados europeia sobre exportação e
importação de produtos químicos perigosos (EDEXIM) e um conjunto de exemplos
interpretativos concretizando e ilustrando as várias situações com que os exportadores se
podem deparar. Apresenta, ainda, como anexos, entre outros, a listagem dos produtos
químicos abrangidos, isto é sujeitos ao procedimento de notificação de exportação, à data de
21 de Junho de 2010, fluxogramas dos principais procedimentos e um resumo das principais
tarefas dos exportadores.
O Decreto-Lei nº 36/2011
O Decreto-Lei nº 36/2011, de 9 de Março, assegura a execução na ordem jurídica interna do
Regulamento 689/2008, diploma este que institui a Agência Portuguesa do Ambiente como a
Autoridade Nacional Designada Portuguesa e, nomeadamente, estabelece as sanções por
incumprimento das disposições do regulamento.
Apresenta-se no Quadro 3 uma compilação das obrigações dos exportadores e dos
importadores.
A base de dados EDEXIM
Todas as informações e toda a documentação e normativos comunitários e internacionais
respeitantes à aplicação do Regulamento (CE) nº 689/2008, encontram-se acessíveis e
disponíveis para transferência na base de dados europeia EDEXIM.

Figura 1 – Notificação de Exportação

[Fonte: “Comunicação da Comissão: Notas técnicas de orientação na aplicação do
Regulamento (CE) nº 689/2008”. Jornal Oficial C 51/1, de 2011.03.01]

Figura 2 – Consentimento expresso
[Fonte: “Comunicação da Comissão: Notas técnicas de orientação na aplicação do
Regulamento (CE) nº 689/2008”. Jornal Oficial C 51/1, de 2011.03.01]

Quadro 3 - Obrigações dos agentes económicos nacionais

Exportadores:
- Notificar a AND portuguesa (Agência Portuguesa do Ambiente) até 30 dias antes da data prevista para a 1ª
exportação (15 dias nas 1ªs exportações anuais subsequentes), para qualquer produto constante da parte 1 do
Anexo I (substâncias extremes ou preparações); a partir de 1 de Novembro de 2008 os exportadores passaram a ter
acesso ao “EDEXIM Enterprise Exporters” e a inserir aí, sob um nome de utilizador e uma palavra senha fornecidos
pela sua AND nacional, as suas Notificações de Exportação;
- Notificar a AND portuguesa, pelo menos, 30 (ou 15) dias antes da data prevista para a 1ª exportação (1ªs
exportações anuais subsequentes), para os artigos contendo produtos químicos, de uma forma não reagida,
incluídos nas partes 2 ou 3 do Anexo I, quando aplicável;
- Respeitar as decisões de importação dos países importadores (Convenção PIC), para as substâncias constantes da
Parte 3 do Anexo I;
- Não exportar produtos químicos listados no Anexo V;
- Não exportar sem ter obtido, via AND nacional, o Consentimento Expresso para as substâncias constantes das Partes
2 e 3 (esta, quando aplicável) do Anexo I (excepto se aplicáveis condições de dispensa);
- Embalar e rotular adequadamente todas aos produtos perigosos exportados acompanhados da Ficha de Dados de
Segurança (nos termos da legislação comunitária aplicável sobre Classificação, Rotulagem e Embalagem se
Substâncias e Preparações Perigosas), tanto quanto possível na(s) língua(s) oficial (ais) do país de destino;
- Não exportar produtos químicos a menos de seis meses do final da respectiva validade, incluir no rótulo a
informação sobre armazenagem e estabilidade, respeitar as especificações comunitárias quanto à pureza;
- Fornecer aos países importadores toda a informação adicional disponível, quando solicitados;
- Submeter à Agência Portuguesa do Ambiente, até 31 de Março de cada ano, um relatório anual sobre as quantidades
exportadas dos produtos do Anexo I - extremes e/ou em preparação e artigos - e a lista dos respectivos
importadores. As exportações efectuadas ao abrigo de dispensas serão listadas em separado. Informação adicional
será submetida quando solicitada;
- Incluir o nº de identificação de exportação e o código aduaneiro (nº CN – Nomenclatura Combinada) nas declarações
de exportação.
Importadores
- Não importar as substâncias proibidas na UE (Anexo I, parte 1), de acordo com as respectivas categorias de uso;
- Submeter à AND portuguesa, até 31 de Março de cada ano, um relatório anual sobre as quantidades importadas dos
produtos do Anexo I - extremes e/ou em preparação e artigos - e a lista dos respectivos exportadores. Informação
adicional será submetida quando solicitada.

____________________________________________________________
[Fonte: Simões, R.: “Segurança de produtos químicos no comércio internacional-1: A Convenção de Roterdão”.
Segurança. Ano XL, nº 167 (2005). Suplemento especial]

Conclusões

As preocupações das instâncias internacionais e comunitárias, exortadas pelas conclusões da
Agenda XXI da Cimeira da Terra (Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente e o
Desenvolvimento Sustentável, Rio de Janeiro, 1992), levaram a que o compromisso
internacional voluntário de “prévia informação e consentimento”, fosse convertido num
instrumento multilateral legalmente obrigatório no quadro internacional – a Convenção de
Roterdão.
Ao nível comunitário esta foi, também, uma das áreas, no âmbito das preocupações com a
saúde humana e a protecção do ambiente, em que a Comunidade Europeia, desde cedo, se

tem revelado exemplarmente empenhada e proactiva, alargando, no domínio da sua
jurisdição, o compromisso ético e de responsabilidade política, institucional e económica, para
com os países terceiros mais vulneráveis.
Apesar de lacunas na resposta de alguns dos países envolvidos, e, também, de dificuldades
colocadas por algumas Partes, motivadas por incompreensões políticas e económicas, em tudo
alheias ao espírito, objectivos e desiderato da Convenção de Roterdão (esta convenção não
tem por objectivo interditar a produção, o comércio ou a utilização), podemos concluir que,
tanto no contexto internacional, como, e sobretudo, na sua aplicação mais abrangente e
exemplarmente rigorosa no quadro comunitário, o procedimento de prévia informação e
consentimento, permitindo a qualquer país efectuar a vigilância e o controlo do comércio
internacional dos produtos químicos perigosos, tem-se revelado um instrumento importante,
valioso e eficaz, decisivo mesmo, na salvaguarda da saúde humana e na protecção do
ambiente, alcançadas através da partilha das responsabilidades e pela informação atempada e
solidária com os países menos desenvolvidos.
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Resumo
Os materiais fibrosos têm sofrido, nos últimos anos, desenvolvimentos que podem ser utilizados com enorme
vantagem na área militar. Os militares, em teatro de operações, estão sujeitos a vários tipos de agressões que
necessitam de protecção extrema, para evitarem ferimentos ou mesmo a morte. Assim, estão sujeitos a várias
ameaças que incluem frio ou calor extremos (protecção térmica); fragmentos ou balas soltas (protecção mecânica);
gases tóxicos nocivos e vírus que podem levar rapidamente à morte (protecção química e biológica); e, necessidade
de se esconderem rapidamente do inimigo (camuflagem). As fibras têm aplicações na área militar representando
verdadeiras vantagens como maior leveza, conforto, segurança que leva a um melhor cumprimento das funções que
outros materiais são incapazes de oferecer. Este artigo de revisão bibliográfica mostra algumas dessas aplicações e
aborda as tendências de investigação que estão a ser levadas a cabo no sentido de se conseguir atingir o objectivo do
“soldado ideal”.
Palavras-chave: protecção, militar, materiais fibrosos

1. Introdução
Os diversos conflitos militares que se desenrolam em todo o mundo, com especial relevo para
a “guerra contra o terrorismo”, estão a fomentar o desenvolvimento de novas soluções de
protecção militar, incluindo o vestuário, que vão muito além do tradicional traje militar.O
objectivo fulcral é transformar o comum soldado numa plataforma bélica poderosa e
integrada (1).
Neste sentido, devido às suas excelentes propriedades e características, os materiais à base
de fibras podem desempenhar um papel extremamente importante na procura de soluções
eficazes que respondam simultaneamente ao desempenho técnico exigido e ao conforto
termofisiológico do utilizador de tais soluções. As evoluções ocorridas no âmbito das fibras
nos últimos anos fazem com que seja possível aportar funcionalidades extremamente
interessantes aos produtos orientados para protecção militar incluindo termoregulação,
elevada resistência ao impacto, baixa peso, inclusão de sensores de movimento ou
posicionamento, aquecimento, entre outras.
A protecção militar engloba todos os tipos de protecção que são individualizados em diversas
profissões de cariz civil que partilham dos mesmos problemas. Assim, existem muitas outras
profissões que, tal como os militares, necessitam de elevados níveis de protecção onde as
fibras e estruturas fibrosas desempenham um papel preponderante na protecção do operador,
incluindo:
- os bombeiros na protecção contra o fogo (protecção térmica);
- os soldadores na protecção contra os salpicos do metal fundido (protecção térmica);
- os polícias na protecção contra projécteis e esfaqueamentos (protecção mecânica);
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- os investigadores na protecção contra possíveis bactérias, vírus, gases nocivos (protecção
química e biológica).
Assim, observa-se que, no geral, a protecção pessoal é de extrema importância no dia-a-dia
em diversas áreas.
Mesmo com os notáveis avanços ocorridos ao longos dos últimos anos em torno deste tipo de
materiais, melhorias continuam a ser introduzidas com vista ao incremento do seu
desempenho, sendo

que

algumas

das

mais

recentes

provêm

da

incorporação

de

nanotecnologia, como a diminuição nas secções das fibras através da utilização de nanofibras.
A incorporação de fibras condutoras e micro e nano componentes electrónicos em materiais e
estruturas fibrosas abriu, igualmente, um novo mundo de possibilidades em variadíssimos
ramos da protecção militar, proporcionando funcionalidades como monitorização constante
dos parâmetros fisiológicos do soldado, como frequência cardíaca, pressão arterial e
temperatura, mas também possibilidade de transmissão de dados a partir de fibras.
Na área militar, vestuário de combate, coletes balísticos, capacetes, mísseis, carros de
combate, aramamento e vestuário de protecção térmica são exemplos de produtos que
utilizam fibras e estruturas fibrosas. Assim, verifica-se que neste campo existe uma
integração completa de todas as áreas de protecção pessoal: mecânica, quanto à protecção
balística, térmica, quanto à protecção ambiental (frio, calor, vento, materiais retardadores
de chama) e, biológica e química, quanto a bactérias, vírus, microrganismos e gases tóxicos.
Também a questão da

camuflagem, que está relacionada com a protecção visual, é de

extrema importância nesta actividade, pois o militar, tal como o ciúme, “nasceu cego e
morreu surdo" para o seu inimigo (2).

2. Materiais fibrosos na protecção militar
Membros do exército e forças armadas estão entre os clientes mais exigentes dos materiais
fibrosos (3).
No geral, as principais áreas de protecção e respectivos requisitos do material que promovem
protecção no campo militar resumem-se a:


Mecânica:

-

Resistência à abrasão;

-

Resistência a rasgos e quebras;

-

Resistência ao impacto;

-

Elevado módulo (alta resistência à tensão e baixa elasticidade que previne a
indentação).



Química e biológica:

-

Resistência e repelência a vírus, bactérias, produtos químicos;
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-

Resistência a rasgos e quebras;

-

Elevada impermeabilidade e, ao mesmo tempo, respirabilidade;

-

Resistência à abrasão;

-

Facilidade em limpeza;

-

Resistência térmica;

-

Durabilidade.



Térmica:

-

Resistência às condições ambientais extremas (calor, chama, vento, frio, neve);

-

Elevado isolamento térmico;

-

Elevada repelência a líquidos;

-

Durabilidade.



Visual (camuflagem):

-

Resistência às condições ambientais extremas (calor, chama, vento, frio, neve);

-

Fácil adaptação ao meio ambiente para que haja uma rápida camuflagem;

-

Flexibilidade;

-

Resistência ao sol;

-

Leveza (4).

3. Materiais fibrosos na protecção térmica:
O soldado deve ser mantido quente ou frio, dependendo do clima. A transpiração pode causar
desconforto, podendo levar à hipotermia em climas frios. A humidade da transpiração ou da
chuva pode reduzir, severamente, o isolamento fornecido pelo material utilizado no
vestuário.
Assim, o isolamento térmico depende da condutividade térmica da fibra e do volume de ar
aprisionado. No geral, a protecção, tanto contra o frio como contra o calor, é conseguida
através da utilização de

estruturas fibrosas multicamada, em que cada uma destas

desempenha um papel específico no desempenho global do conjunto. (5).
Fibras mais finas tendem a aproisionar maior quantidade de ar que fibras com maior secção,
para o mesmo volume. Um isolamento suficiente será formado por 10-20% de fibras
adequadamente dispersas e 80-90% de ar. Os materiais fibrosos apresentam vantagens
importantes quando comparados com outros materiais, tais como:


Baixa densidade;



Maleabilidade;



Bom toque;



Fácil manutenção;



Durabilidade (3).
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Um exemplo de material comercial que é utilizado a nível militar na protecção contra o frio é
a

membrana

Gore-Tex®.

Trata-se

de

uma

membrana

micropororsa

formada

por

politetrafluoretileno (PTFE), contendo mais de 9 biliões de poros microscópios por polegada
quadrada, sendo que estes poros são 20.000 vezes menores que uma gota de água, mas 700
vezes maiores que uma molécula de vapor de água (Figura 1). Assim, o tecido, através da
membrana, permite que a transpiração escape, não deixando entrar água (4,5).

Figura 1 - Imagens microscópicas do comportamento dos materiais fibrosos da membrana Gore-Tex® em relação ao
vapor de água e à água líquida
(Imagem retirada de http://www.gore-tex.com/remote/Satellite/content/what-is-gore-tex).

Por sua vez, quanto à protecção quanto ao calor e à chama, Gaston, em 1965, afirmou que
“The best way to treat a burn is not to have one”. Assim, para não haver qualquer tipo de
queimadura é necessário o uso de materiais apropriados, contra as ameaças de fogo, bombas,
fumos tóxicos e radiações.
Os ferimentos por queimaduras são uma ameaça omnipresente no ambiente militar. Tanto os
riscos durante o combate, como os riscos “em tempo de paz”, isto é, na preparação de
soluções inflamáveis, na manipulação de combustíveis, óleos, munições, entre outros,
impõem um risco de acidente a qualquer altura. A grande diferença entre a protecção
térmica contra o calor e chama entre bombeiros e militares é que no caso dos primeiros estes
já sabem quando vão enfrentar o fogo enquanto os militares vivem o inesperado, tendo que
estar sempre preaparados (6).
Materiais como Nomex® (meta-aramida) e Proban® (aditivo quimico) são exemplos de
materiais utilizados em vestuário de combate ao fogo e em vestuário anti-explosões. Na
Tabela 1 mostram-se os materiais retardantes de chama utilizados nesta área (4).
Tabela 1 - Fibras/tecidos retardantes de chama no uso militar
(Adaptado de (4)).
Tipo de
fibra/tecido

Tipo de tratamento

Custo

Proban®

Aditivo químico

Relativamente barato

Aramida

Propriedade inerente à
fibra

Caro

Uso Militar
- Vestido e fato de
acção da Marinha;
- Capuz anti-flash e
luvas;
- Fato para
manutenção do ar.
- Fato para tripulações
aéreas, de tanque;
- Vestuário submarino;
- Fato para eliminação
de bombas.
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Lã Zirpro

Aditivo químico

Médio/alto

Modacrílicas

Propriedade inerente à
fibra

Médio/baixo

Viscose
retardante
chama

Aditivo químico

Médio

- Bombeiros
marítimos; Trabalhadores de
fundição.
- Vestuário químico,
biológico e nuclear;
- Forros de tenda.
- Só em ligações com
fibras de aramida.

Figura 2 - Vestuário militar contra o fogo
(Imagem retirada de http://www.myconfinedspace.com/2008/10/28/flame-thrower/).

4. Materiais fibrosos na protecção mecânica:
Ao longo da história, a forma de protecção pessoal contra agressões mecânicas utilizada pelo
homem esteve sempre ligada às

armaduras (7). Os avanços tecnológicos permitiram uma

evolução significativa neste domínio, passando-se das pesadas armaduras em ferro para
coletes e fatos leves e confortáveis. Os colete à prova de bala são artefactos militares ou
policiais que protegem os utilizadores contra projécteis ou destroços militares. Na Tabela 2
mostra-se a percentagem de acidentes causados por diversos motivos, em geral, em campo de
batalha.
Tabela 2 - Causa dos acidentes balísticos em geral na guerra
(Adaptado de (4)).

Causa dos acidentes
Fragmentos
Balas
Outros

Percentagem (%)
59
19
22

Normalmente, os coletes à prova de bala são produzidos a partir de fibras de aramida, que se
apresetam no mercado sob a marca comercial Kevlar®. Trata-se de uma fibra resistente ao
calor e sete vezes mais resistente que o aço por unidade de peso. Normalmente, o colete à
prova de bala é formado por várias camadas de tecidos (entre 16 a 20 camadas) podendo
estas ser intercaladas com camadas de resina (Figura 2). Os tecidos são sobrepostos com uma
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certa folga, oferecendo, progressivamente, uma certa resistência ao avanço do projéctil. A
resina tem o papel de conferir rigidez (2,5).

Figura 3 - Funcionamento do colete à prova de bala
(Imagem retirada de http://gcmcarlinhossilva.blogspot.com/2011/04/especial-armas-de-fogo-o-colete.html).

Nem só os coletes à prova de bala são importantes na protecção mecânica. Tanques e
capacetes, são outros exemplos neste tipo de protecção. Na Figura 4 pode observar-se os
diferentes graus de protecção de um militar, consoante o seu fardamento.
Figura 4 - Estimativa da redução de acidentes consoante o nível de protecção do militar
(Adaptado de (4)).

5. Materiais fibrosos na protecção química e biológica:
A guerra química e biológica continua a ser das maiores ameaças silenciosas para o mundo, já
que os produtos tóxicos são fáceis de produzir e têm efeitos emocionais e letalmente
terríveis. Normalmente, os efeitos químicos promovem queimaduras, doenças a nível
respiratório e a nível da pele, podendo, em muitos casos, levar à morte. Os dispositivos
essenciais de protecção para os militares são os respiradouros nasais ou totais que filtram e
desactivam as espécies tóxicas. Quanto à protecção do vestuário, este tem de ser
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impermeável, mas respirável (Figura 5), tal como no caso da protecção térmica, mas
permitindo a saída do calor e aprisionando a entrada de vírus e bactérias entre as fibras (4).

Figura 5 - Militares protegidos contra uma das mais conhecidas guerras biológicas: o antrax
(Imagem retirada de http://resistir.info/eua/vacina_antrax.html).

Este tipo de protecção, no geral pode ser conseguido de três formas (2,5):
-

Libertação controlada, onde fibras são recobertas por material que reage à
atmosfera;

-

Princípio da regeneração, onde há a aplicação de acabamento com agentes
germicidas que são regenerados em lavagens, por exemplo;

-

Acção barreira, onde barreiras impedem a transmissão de microrganismos ou que
apresentem actividade anti-microbiana na presença de microrganismos.

Um exemplo de uma fibra comercial utilizada nesta área é a fibra Tyvek®, devido às suas
elevadas propriedades de resistência ao rasgo, durabilidade, respirabilidade. É uma fibra
100% polietileno, onde os espaços vazios entre as fibras permitem a circulação de vapor de
água e ar mas, limitam a circulação das partículas, proporcionando protecção e conforto
(Figura 6).

Figura 6 – Fibra Tyvek® observada ao microscópio
(Imagem retirada de http://community.artofmanliness.com/profiles/blogs/tyvek-a-decadesold-textile).

6. Materiais fibrosos na protecção visual:
O objectivo da camuflagem é disfarçar o soldado e o equipamento. Originalmente, o
objectivo era enganar o olho humano mas, com o avanço da tecnologia passou a ser enganar,
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o mais possível, as câmaras e todo o tipo de radiação. Actualmente, a camuflagem deve
funcionar em diferentes comprimentos de onda: luz visível, ultravioleta, próximo e longe do
infravermelho e, comprimentos de onda do radar (Figura 7) (2).

Figura 7 - Redes de camuflagem
(Imagem retirada de http://fuzileirosnavais.blogspot.com/2008/06/camuflagem.html).

Fibras como o poliéster e a poliamida são utilizadas nesta área mas, dependendo da radiação
e das condições ambientais, outro tipo de fibras ou mesmo pigmentação são utilizadas no
vestuário e equipamento militar com o intuito de esconder ao máximo os “amigos” dos
“inimigos”.

7. Materiais fibrosos avançados na protecção militar:
Os materiais fibrosos avançados da última geração podem ser utilizados com enorme
vantagem na área militar contribuindo para a melhoria do nível de protecção do militar em
teatro de guerra. Estes materiais incluem:


Sensores à base de fibras – fibras piezoeléctricas inseridas, por exemplo, em veículos
militares que monitorizam estas estruturas;



Materiais fibrosos auxéticos - material que apresenta coeficiente de Poisson inverso,
ou seja, aumenta transversalmente quando é alongado longitudinalmente, podendo
ser aplicado em capacetes, coletes à prova de bala, etc;



Materiais fibrosos com capacidade de mudança de cor - alteram a sua cor em função
do meio onde se encontram, de forma a se adaptarem inteligentemente às condições
do meio onde estão inseridos, utilizando estímulos como temperatura, humidade e
intensidade de luz solar;



Fibras com memória de forma - são materiais fibrosos que têm a capacidade de
recuperar a sua forma inicial mesmo depois de severamente deformados, podendo ser
aplicados em capacetes e asas de aviões militares;
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Materiais com elevada resistência ao impacto – como exemplo cita-se o STF (Shear
Thickening Fluid) que incorpora nanopartículas e que endurece instantaneamente
após impacto. É um material que pode ser pulverizado, por exemplo, sobre fibras de
aramida, conferindo uma maior resistência ao impacto, à penetração e à perfuração;



Materiais compósitos reforçados por nanotubos de carbono – este tipo de material
pode ser aplicado no reforço de tanques militares para uma melhor protecção em
campo de batalha permitindo obter materiais extremamente resistentes e muito
leves;



Fibras condutoras para aquecimento, comunicação e monitorização – utilização de
fibras com a capacidade de conduzir electricidade, podendo ser aplicadas em baterias
e vestuário com capacidade de monitorização/comunicação (2,4,5).

Estes materiais fibrosos podem contribuir decisivamente para desenvolvimento daquilo que
muitos autores apelidam de “Soldado do Futuro” (Figura 7). Nesta espécie de “RoboCop”
existem ainda bastantes pontos a investigar até se atingi o objectivo de se conseguir soldados
vestidos com computadores super-leves que vão deter estilhaços, transmitir dados e até
mimetizar qualquer tipo de ambiente em termos de camuflagem, emitando os camaleões (8).

Figura 8 - O Soldado do Futuro: o presente e o futuro deste projecto desenvolvido pelo MIT (Instituto de Tecnologia
de Massachusetts) financiado pelo Pentágono.

Quanto à camuflagem, a tendência será para se procurar um tipo de vestuário que utilize
materiais fibrosos que mudem de cor e de padrão de forma a se adaptarem inteligentemente
ao meio ambiente em que estão inseridas. Também se pretende utilizar nanotubos de
carbono em vez das placas de Kevlar®, tornando assim, as armaduras mais flexíveis, mais
leves e mais resistentes. Ao mesmo tempo, pretende-se que haja uma aplicação de circuitos
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electrónicos embebidos nos substratos fibrosos através de fibras condutoras que, entre outras
aplicações, servirão para sensorizar a aproximação de projécteis.

7. Conclusões:
Com este artigo de revisão pretendeu-se mostrar todo este mundo espectacular das fibras na
área militar. As principais áreas militares onde os materiais fibrosos desempenham um papel
crucial, tanto a nível de conforto como a nível de protecção, incluem: protecção térmica,
protecção mecânica, protecção química e biológica, protecção visual. Cada área de aplicação
necessita de materiais fibrosos específicos, com características e propriedades bem definidas,
sendo que a “chave” para garantir elevados níveis de protecção, em todos os domínios, está
em combinar materiais cujas propriedades contribuem em parte para garantir o desempenho
do todo. As fibras oferecem uma variedade bastante alargada de soluções que podem ser
escolhidas

em

função

das

necessidades

específicas,

podendo

estas

ser

aplicadas

individualmente ou em combinação com outros materiais (poliméricos, metálicos, cerâmicos,
etc). O avanço tecnológico na área dos materiais e estruturas fibrosas tenderá a consolidar
estes materiais como materiais de excelência na garantia da protecção de militares em
situações de risco extremos, respondendo eficazmente à chamada de desenvolvimento do
“soldado ideal”.
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Área Científica – CT 18
Resumo
A capacidade regenerativa do meio ambiente no nosso planeta é limitada, podendo surgir problemas ambientais
muito graves caso não se intervenha pertinentemente e em tempo na sua mitigação.
Grande número de países desenvolvidos têm vindo, por isso, a procurar implementar políticas ambientais
sustentáveis, designadamente as aplicadas na gestão dos resíduos.
Nesse sentido, tem vindo a ser privilegiada a criação de instrumentos legislativos com vista à prevenção e à redução
da produção dos resíduos. E, caso tal não seja viável, promover a sua reutilização e a sua valorização, através da
reciclagem ou de outras formas.
O enquadramento legislativo, apesar de necessário, não é suficiente para o sucesso e a sustentabilidade económica
da gestão e da valorização dos resíduos. Sabe-se que a sua aplicação prática depende de estratégias multimunicipais,
regionais e, nalguns casos, até transfronteiriças.
Por este motivo, apresentam-se os sistemas de gestão dos resíduos de construção e demolição (RCD) actualmente
existentes na região da Raia Central Ibérica, designadamente, na Beira Interior (Portugal) e na Extremadura
(Espanha).
Palavras-chave: Gestão, RCD, Sustentabilidade, Raia Central Ibérica

1 - Introdução
A capacidade regenerativa do meio ambiente, face às quantidades crescentes de resíduos
produzidos e que nele se depositam, é muito limitada, podendo vir a surgir problemas
ambientais muito graves para as gerações vindouras, caso não se intervenha atempadamente.
Os países desenvolvidos, nomeadamente a União Europeia, têm vindo, assim, a procurar
implementar políticas ambientais conducentes a uma gestão de resíduos sustentável.
Tem vindo a ser privilegiada a criação de instrumentos legislativos com vista à prevenção e à
redução da produção de resíduos. E, caso tal não seja viável, promover a sua reutilização,
reciclagem ou outras formas de valorização.
Um dos marcos importantes no âmbito desta política foi a publicação da Directiva Europeia
nº2006/12/CE, de 5 de Abril (esta já foi revogada pela nº2008/98/CE, de 19 de Novembro,
transposta entretanto pelo DL nº73/2011, de 17 de Junho), a qual consagra, para além da
prevalência da valorização dos resíduos sobre a sua eliminação, os princípios da prevenção e
da redução, bem como os da responsabilidade da gestão e da respectiva regulação.
Já existe em Portugal, assim como em Espanha, um enquadramento legislativo para a gestão
de resíduos, suportado fundamentalmente pela transposição de directivas comunitárias e
consequentes instrumentos legais específicos.
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Aquele enquadramento legislativo, apesar de necessário, não é suficiente para o sucesso e
sustentabilidade económica da gestão e valorização de resíduos. Sabe-se que a sua aplicação
prática depende de estratégias multimunicipais, regionais e, nalguns casos até,
transfronteiriças.
É , por isso, necessário desenvolver sistemas de gestão de resíduos com aplicação prática,
identificando fluxos de resíduos preferenciais e de maior relevância, estabelecendo a sua
hierarquização, definindo estratégias relativas à sua recolha, transporte e depósito, para se
promover, com eficiência, a sua reutilização, reciclagem ou outras formas de valorização.
Considera-se, assim, pertinente estudar aquela problemática numa região de baixa densidade
(p.ex., a Beira Interior, em Portugal, e Extremadura, em Espanha, indicadas na Figura 1),
analisando a aplicação prática das ferramentas legais vigentes, com vista a desenvolver-se um
modelo de gestão e de valorização de resíduos que, tendo em conta o seu contexto, possa vir
a ser generalizado a outras regiões (transfronteiriças ou não).
Pelas suas características e quantidades produzidas, considera-se particularmente importante
abordar a problemática dos Resíduos de Construção e Demolição (RCD).

Beira Interior

Extremadura

Figura 1 - Regiões em análise

2 - A produção de resíduos na UE
Os 27 países da União Europeia (EU-27) produziram em 2006 cerca de 6.000 kg de resíduos por
habitante (1), conforme consta na Figura 2.

Figura 2 - Produção de resíduos na EU-27 (1)
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Do volume de resíduos gerados pelas actividades económicas, alocadas aos seus 4 principais
sectores (agricultura, construção, indústria e serviços), aquele estudo conclui que na média
da UE (Figura 3):




O sector que produz mais resíduos é o industrial (≈ 50%);
Segue-se a construção com mais de 30%;
Os serviços e a agricultura são os que produzem menos (respectivamente, 10 e 5 %).

Figura 3 - Tipos de resíduos produzidos na EU-27 (1)

Os 3 principais sectores industriais produtores de resíduos são: o sector extractivo (minas e
pedreiras), o transformador e o da produção de electricidade, gás e fornecimento de água,
sendo os valores médios no conjunto da UE-27, respectivamente, 55%, 33% e um pouco mais
de 10%.
A repartição dos vários tipos de resíduos pelos diversos sectores, com interesse para o
presente trabalho, indica que os resíduos de origem mineral representam um grande peso no
conjunto, designadamente: 68% no total das actividades económicas, 90% no sector da
construção (RCD) e 99% no extractivo (RIE - Resíduos da Indústria Extractiva).
O tipo de tratamento que se dá aos resíduos depende das características destes, registando-se
que quer para a recuperação quer para a eliminação são os resíduos minerais os componentes
maioritários de tais soluções (cerca de 70% em ambos).
Ora, no seguimento de diversas Decisões da CE, tomadas em 2000-2001, foi, entretanto,
criada a Lista Europeia de Resíduos (LER), transposta para a legislação nacional através da
Portaria nº209/2004, de 3 de Março.
Os diferentes tipos de resíduos passaram a ser totalmente definidos pelo Código LER, código
constituído por 6 dígitos (2 para a numeração dos capítulos e 4 para os subcapítulos).
É facilmente constatável que, em praticamente todos os capítulos daquela lista se podem
incluir resíduos associados (provenientes ou utilizáveis) ao sector da Construção.
São relativamente recentes os estudos comunitários que incidem sobre a gestão sustentável
de resíduos, nomeadamente os RCD, podendo referir-se (2) como um dos bons exemplos dessa
preocupação.

3 -Regimes jurídicos sobre gestão de RCD
3.1 - Portugal
O DL nº178/2006, de 5 de Setembro, (que apesar de revogado continuar-se-á a referir como
referência) intitulado " Regime Jurídico de Gestão de Resíduos", transpôs a Directiva
nº2006/12/CE, de 5 de Abril, atrás referida e aplica-se a todas as operações de gestão de
resíduos (recolha, transporte, armazenagem, triagem, tratamento, valorização e eliminação),
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incluindo as de descontaminação de solos e monitorização dos locais de deposição, após o seu
encerramento.
Aquele diploma veio substituir o DL nº 239/97, de 9 de Setembro, com diversas inovações,
designadamente:


A nível organizacional (p.ex., criação de instrumentos municipais de gestão de
resíduos, para a concretização, a um nível mais restrito, das orientações estipuladas
nos planos e criação de um Sistema Integrado de Registo Electrónico de Resíduos
(SIRER), com vista à disponibilização, por via electrónica, do registo e acesso a dados
sobre todos os tipos de resíduos).



A nível económico e financeiro (p.ex., alteração da estrutura do regime tarifário, com
vista a racionalizar o conhecimento e a aplicação das taxas em vigor e
institucionalização da Taxa de Gestão de Resíduos (TGR), com vista à redução da
produção de resíduos, ao seu tratamento mais eficiente e concretizar o princípio da
igualdade tributária).

Para além disso, passou a considerar-se um novo instrumento de índole voluntária – Mercado
Organizado de Resíduos (MOR), consagrando o princípio da liberdade de comércio de resíduos,
desde que salvaguardados a protecção do ambiente e da saúde pública. Fixavam-se, no
decreto, os princípios que permitem a institucionalização e desenvolvimento, a curto prazo,
de um mercado de resíduos e que possibilite conjugar a procura e a oferta destes produtos
com rapidez, segurança e eficácia. De referir que se prevê que tal iniciativa se revele um
instrumento fundamental na dinamização da economia e na prossecução das políticas
ambientais definidas.
Aquele diploma legislativo consagra, como é sabido, diversos princípios, tais como, a:









Auto-suficiência, isto é a sua abrangência deve ser preferencialmente no território
nacional;
Responsabilidade pela gestão, ou seja, a responsabilidade é, em primeiro lugar, do
produtor e depois do detentor, caso não se conheça o produtor. Essa responsabilidade
extingue-se com a transmissão a operador licenciado;
Prevenção e redução;
Hierarquia das operações de gestão de resíduos, designadamente, prevenção,
reutilização, reciclagem, outras formas de valorização e eliminação. Os produtores
devem separar os resíduos na origem, de forma a promover a sua valorização por
fluxos e fileiras;
Responsabilidade do cidadão, isto é, este deve adoptar comportamentos de carácter
preventivo de produção de resíduos, bem como práticas que facilitem a respectiva
reutilização e valorização;
Regulação da gestão de resíduos, ou seja, a gestão é feita de acordo com o fixado na
lei, só sendo permitidas operações licenciadas em locais licenciados;
Equivalência, o que significa que o regime económico e financeiro das actividades de
gestão visa a compensação dos custos sociais e ambientais que o produtor gera à
comunidade ou dos benefícios que esta lhe faculta.

Posteriormente foi publicado o DL nº46/2008, de 12 de Março, que estipula o regime das
operações de gestão de resíduos resultantes de obras ou demolições de edifícios ou de
derrocadas, compreendendo também a sua prevenção e reutilização e dando cumprimento ao
estipulado legalmente.
Aquele documento legislativo mais recente define diversos procedimentos e obrigações,
fundamentais para o sucesso da gestão sustentável de RCD, nomeadamente:


Definição de métodos e práticas a adoptar nas fases de projecto e de execução de
obra que privilegiem a hierarquização das operações, como por exemplo:
- Minimização da produção e da perigosidade;
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- Maximização da valorização (materiais reciclados e recicláveis);
- Favorecimento de métodos construtivos orientados para a prevenção, a
redução e a hierarquização das operações de gestão de resíduos.
Obrigatoriedade de triagem prévia à deposição em aterro;
Estabelecimento da hierarquia na gestão dos RCD produzidos:
- Reutilização na própria obra (aqueles cuja produção não se puder prevenir);
- Triagem no local (caso tal se demonstre ser inviável, a triagem far-se-á em
local afecto à obra);
- Na base da hierarquia está o encaminhamento para operadores licenciados.
Definição dos requisitos técnicos mínimos para as instalações de triagem e de
fragmentação. Todas aquelas devem dispor de: vedação do recinto, sistema de
controlo de admissão de RCD, sistema de pesagem com báscula e zona de
armazenamento (com cobertura e piso impermeabilizado). As instalações de triagem
têm ainda de possuir: sistema de combate a incêndios e zona de triagem completa
(incluindo contentores adequados para o armazenamento).
Introdução de taxa de gestão específica para a deposição de RCD (ajustado para a
forte concorrência dos agregados resultantes da indústria extractiva);
Definição de uma guia de transporte específica (a prevista na Portaria nº335/97, de
17 de Maio, era desajustada);
Responsabilização dos vários intervenientes pela gestão dos RCD;
Obrigatoriedade de emissão de um certificado de recepção, por parte do operador de
gestão dos RCD;
Dispensa de licenciamento em determinadas operações de gestão, nas quais não há
mais valia ambiental e constituiriam um obstáculo a uma gestão eficaz (p.ex., na
gestão dos próprios resíduos a movimentar no interior da própria obra, durante a sua
execução);
Criação de mecanismos inovadores, ao nível do planeamento, designadamente:
- Plano de Prevenção e Gestão de RCD (PPG), para obras públicas;
- Registo de Dados de RCD, para obras particulares;
os quais, conjugados, respectivamente, com o Código dos Contratos Públicos – CCP
(DL nº18/2008, de 29 de Janeiro) e o Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação
– RJUE (Lei nº60/2007, de 4 de Setembro), permitem condicionar os actos
administrativos associados ao início e conclusão das obras à prova de uma adequada
gestão dos RCD.
Aplicação de RCD em obra condicionada à observância de normas técnicas (nacionais
ou comunitárias). Não as havendo cumprem-se as especificações definidas pelo LNEC:
E471-2006: Guia para a utilização de agregados reciclados grossos em betões de
ligantes hidráulicos.
E472-2006: Guia para a reciclagem de misturas betuminosas a quente em central.
E473-2006: Guia para a utilização de agregados reciclados em camadas não ligadas de
pavimentos.
E474-2006: Guia para a utilização de RCD em aterro e camada de leito de infraestruturas de transporte.

É relativamente escassa a experiência portuguesa sobre a produção de RCD em Portugal, bem
como da implementação de modelos de gestão de RCD, a uma escala regional, podendo
referir-se (3) e (4) como exemplos de tais estudos.

3.2 - Espanha
O conjunto normativo básico que regula o regime jurídico de produção de RCD em Espanha é
constituído por:
- Lei nº10/98, 21 de Abril;
- Real Decreto (RD) nº1481/2001, de 27 de Dezembro;
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- RD nº105/2008, de 1 de Fevereiro;
- II Plano Nacional de RCD (II PNRCD) – anexo 6 do Plano Nacional de Resíduos (PNIR)
2007-2015, aprovado em 30/11/2006.
A Lei nº10/98 estipula que compete às Comunidades Autónomas a elaboração dos respectivos
planos autónomos de resíduos (globais ou sectoriais), bem como a correspondente
autorização, vigilância, inspecção e sanções, relativos às actividades de produção e gestão
desses resíduos.
Por sua vez, o RD nº1481/2001 regula especificamente a eliminação de resíduos através do
seu depósito em aterro, enquanto que o RD nº105/2008 estabelece o regime jurídico da
produção e gestão dos RCD, em conformidade com a Directiva nº2006/12/CE, de 5 de Abril.
O II PNRCD, após apresentar inventariação da situação existente, em termos de produção e
gestão dos RCD, no período 2000-2006, define metas precisas para o período 2007-2015.
Deste último trabalho podem destacar-se diversas informações, que constam em (5), como
aquelas que se passam a apresentar: Tabelas 1 a 3, relativas a Espanha e à comunidade
autónoma da Extremadura.
Tabela 1 - Produção de RCD (t/ano)
Zona / Ano
Extremadura
Espanha
(*) - Estimativa

2005
575.564
34.845.320

2006(*)
600.027
36.334.007

2010(*)
648.403
39.272.885

Tabela 2 - Infra-estruturas existentes para RCD (2006)
Zona / Tipo
Extremadura
Espanha

Est.Tratamento
1
58

Est.Transferência
0
8

Aterros
0
80

Tabela 3 - Infra-estruturas previstas para RCD (2015)
Zona / Tipo
Est.Tratamento (100.000t)
Extremadura
4
Espanha
146(*)
(*) - Várias capacidades entre 100.000 e 800.000t

Est.Transferência
10
193

Aterros
3
207

4 - Caracterização das Regiões
4.1 - Beira Interior
A Beira Interior é uma região que, apesar de não estar suportada por qualquer contexto
político-administrativo, tem surgido com uma certa unidade, geralmente identificada pelo
conjunto constituído pelos distritos de Castelo Branco e Guarda. Confronta a oriente com a
Espanha, nomeadamente, as Comunidades Autónomas de Castilla-León e Extremadura. De
acordo com (6), podem apresentar-se as seguintes características fundamentais.
Relativamente à sua organização administrativa:




Distrito de Castelo Branco – 11 concelhos;
Distrito da Guarda – 14 concelhos;
Todos os concelhos fazem parte da Zona Centro, à excepção de Vila Nova de Foz
Côa, que pertence à Zona Norte – Região do Douro . Os restantes distribuem-se por:
- Beira Interior Norte (9 concelhos, todos do distrito da Guarda);
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- Beira Interior Sul (4 concelhos, todos do distrito de Castelo Branco);
- Cova da Beira (3 concelhos, todos do distrito de Castelo Branco);
- Serra da Estrela (3 concelhos, todos do distrito da Guarda);
- Pinhal Interior Sul (4 concelhos, todos do distrito de Castelo Branco. Desta região faz
ainda parte o concelho de Mação, distrito de Santarém);
- Dão-Lafões (1 concelho – Aguiar da Beira. Nesta região estão integrados mais 14
concelhos, pertencentes a outros distritos).
Já a população da região apresenta as seguintes características:





381.900 habitantes (densidade ≈ 31,32 hab/km 2);
10 cidades, 40 vilas e 500 municípios;
5 aglomerados com mais de 5.000 habitantes, dos quais 3 são superior a 20.000;
Taxa de crescimento populacional = -1% (quer efectiva quer natural).

Por sua vez, a actividade económica da região caracteriza-se por:









% do PIB nacional – 2,5%;
Zona eminentemente rural – área destinada a uso urbano = 2,19 ha/km2
área destinada a uso industrial = 0,52 ha/km2
31.000 empresas sedeadas na região;
Sectores mais representativos: comércio (30%), construção (15%) e actividades
mobiliárias e outros serviços (14%);
95% de empresas com menos de 10 trabalhadores e apenas 9 com mais de 250;
Parque habitacional: 218.610, em 2008 (em 2003 tinha sido 213.300);
Nº de edifícios licenciados pelas autarquias: 2.131, em 2008, sendo 63% destinado a
construção nova e o restante a obras de ampliação/alteração/reconstrução;
Verbas autárquicas associadas à gestão de resíduos (2007): Receitas ≈ 3,58 x 10 6 €,
Despesas ≈ 19,36 x 106 €.

No que se refere à gestão actual de resíduos da região, ela caracteriza-se por existirem dois
sistemas diferenciados, ambos previstos no Plano Estratégico de Resíduos Sólidos Urbanos
nacional: RESISTRELA (14 concelhos, quase todos eles pertencentes à parte meridional da
região) e a ex-RAIA-PINHAL, recentemente integrada na VALNOR (6 concelhos, localizados na
parte mais setentrional da região). Os restantes 5 concelhos estão dispersos por outros
sistemas. Aqueles sistemas caracterizam-se da seguinte forma:




RESISTRELA: sistema multimunicipal, com A ≈ 6.130 km 2, 221.000 hab, produz cerca
de 78.000 t (2006) e possui: 1 central de valorização orgânica, 1 aterro para resíduos
não perigosos, 1 estação de triagem, 8 estações de transferência, 13 ecocentros e 475
ecopontos;
ex-RAIA-PINHAL: A ≈ 4.515 km2, 104.000 hab, produz aproximadamente 42.000 t
(2006) e possui: 1 aterro para resíduos não perigosos, 2 estações de transferência, 7
ecocentros e 286 ecopontos.

Existe ainda um aterro de resíduos industriais banais, localizado perto de Castelo Branco, que
se encontra a ser explorado por uma entidade privada, desde o seu início, há cerca de 10
anos.
Mais recentemente, já em 2011, instalou-se na Zona Industrial da Castelo Branco a primeira
unidade industrial (privada) que se dedica à exploração da gestão de RCD na região (Figura 4).
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Figura 4 - Unidade industrial (privada) de RCD, em Castelo Branco

4.2 - Extremadura
Relativamente ao território, população e actividade económica da região, elas apresentam,
segundo (7), as seguintes características principais:







A ≈ 41.633 km2
1.097.744 habitantes, em 2008 (densidade ≈ 26,37 hab/km 2);
2 províncias, 384 municípios (24 comarcas e 32 mancomunidades);
7 aglomerados com mais de 20.000 habitantes, dos quais 3 têm mais de 50.000 e 1
com mais de 100.000 habitantes;
Sectores mais representativos: serviços (≈ 60%) e agricultura, construção e indústria
(cada um deles com cerca de 10 a 15%);
8.000 empresas, a grande maioria pequenas e algumas médias.

Quanto à gestão de resíduos existente até 2008 (7 e 8), ela pode definir-se por:





Cerca de 500 aterros não controlados, com deposição directa e sem cumprimento do
estipulado no RD nº1481/2001 (p.ex., existência de planos de exploração e de
selagem, bem como requisitos técnicos mínimos);
Existência do Plano Director de Gestão Integrada de Resíduos da Comunidade
Autónoma da Extremadura (aprovado em 2000), o qual previa, em termos de RCD:
instalações de reciclagem, rede de pontos de transferência e rede de “pontos limpos”
(recolha de resíduos de obras domiciliárias). As únicas infra-estruturas que foram
feitas foram 2 estações de reciclagem → prosseguiu o depósito não controlado;
Em 2007-2008 procedeu-se ao inventário dos quase 1.000 locais de RIE (que inclui 240
activos, 65 inactivos e mais de 760 abandonados), a que corresponde um volume
depositado de resíduos superior a 12 x 106 m3, incluindo 28 barragens de rejeitos.

Estava previsto que a gestão de resíduos, a partir de 2009, contemplasse:

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING UBI2011 - 28-30 Nov 2011 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal











Aprovação do “Plano Integral de Resíduos da Extremadura 2009-2015”, o qual
apresenta objectivos precisos para os RCD, tais como:
- Diminuição de 5% na produção
- Recolha controlada e gestão correcta de mais de 90%
- Reciclagem e reutilização de mais de 50%
- Recolha e gestão correcta de ≥ 75% dos resíduos perigosos neles existentes
- Encerramento e recuperação ambiental dos depósitos ilegais existentes
Modelo de gestão a dinamizar para os RCD:
- Criação de uma rede de infra-estruturas para as chamadas “obras maiores”,
de iniciativa privada;
- Criação de uma rede de “pontos limpos” para as chamadas “obras
menores” (RD nº105/2008 - obras de construção ou de demolição que não
altere a volumetria, o uso ou o nº de habitações, ou não necessite projecto)
e reparações domiciliárias, de responsabilidade pública municipal;
”Obras maiores” - Rede constituída por instalações (de 1º e 2º nível), com d < 20 km,
entre si;
- Instalações de 1ºnível - instalações integralmente fixas, a instalar junto aos
principais núcleos populacionais (4 em Badajoz e 2 em Cáceres), possuindo, no
mínimo:
- zona de recepção e báscula;
- zona de triagem manual;
- zona de trituração fixa;
- classificação por granulometrias;
- zona de depósito (aterro) com grande capacidade.
- Instalações de 2ºnível - instalações fixas mas parte do equipamento é móvel
(vai rodando entre mancomunidades), a instalar em comarcas menos
populosas (20 em Badajoz e 23 em Cáceres, sendo no mínimo 1 por cada
mancomunidade), possuindo, pelo menos:
- zona de recepção e báscula;
- zona de trituração móvel;
- zona de depósito (aterro) com grande capacidade.
“Obras menores” - Rede de “pontos limpos”, a construir em locais com > 2.000
habitantes, todos completamente vedados e com características em função da
população a servir:
- Tipo A (< 2.000 hab): A = 200 m2, com 2 caixas abertas (V = 15 m3), uma para
RCD e outra para “monos”. Prevêem-se 273 unidades;
- Tipo B (2.000 – 5.000 hab): A = 300 m2, com 4 caixas abertas (V = 15 m 3), 3
para RCD e outra para “monos”. Prevêem-se 70 unidades;
- Tipo C (5.000 – 10.000 hab): A = 650 m2, com 6 caixas abertas (V = 15 m3), 5
para RCD e outra para “monos”. Prevêem-se 26 unidades;
- Tipo D (> 10.000 hab): A = 2.250 m2, com 6 caixas abertas (V = 60 m3), 2-3
para RCD, 1 para “monos”, 1 para plásticos, 1 para papel e cartão. Prevêemse 14 unidades.
Financiamento do modelo:
- Para instalações de 1º e 2ºníveis: faz-se concurso público para a gestão de
cada um e a Junta ajuda na selecção dos locais. O sector privado financia
parte da construção e fica a fazer a sua gestão completa. Prevê-se que o
investimento total seja de 57 x 106 € (sendo 66% do sector privado e 34% do
sector público).
- Para os “pontos limpos”: fazem-se convénios com os municípios ( podendo o
financiamento regional atingir ≈ 75% do total). O sistema constituído por
(“pontos limpos” + transferência dos RCD para instalações de 1º ou 2ºnível) é
explorado pelos órgãos provinciais ou regionais.

Apresenta-se a Tabela 4 , onde constam as principais características das duas regiões, em
termos demográficos.
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Tabela 4 - Quadro comparativo da demografia das duas regiões
Característica / Região
Área (km2)
População (hab)
Densidade (hab/km2)
Províncias/distritos
100.000-200.000 hab
50.000-100.000 hab
20.000-50.000 hab.
5.000-20.000 hab

Beira Interior
12.193
381.900 (2001)
31,32
2
0
0
3
3

Extremadura
41.633
1.097.744 (2008)
26,37
2
1
2
4
27

5 - Conclusões
Face ao que foi exposto ao longo do texto podem retirar-se as seguintes conclusões:










A prevenção, reutilização, reciclagem, bem como outras formas de valorização e
eliminação, são soluções da maior importância quando se pretende implementar um
adequado sistema de gestão de resíduos.
Um dos fluxos principais de resíduos na UE, em geral, e na Península Ibérica, em
particular, são os RCD, não só pelas suas quantidades envolvidas mas também pelas
respectivas consequências ambientais, sociais e de gestão associadas.
Qualquer dos países ibéricos promoveu legislação específica inerente aos RCD, como
consequência directa da transposição de legislação comunitária produzida em 2006,
designadamente o Decreto-Lei nº 46/2008, de 12 de Março (Portugal), e o Real
Decreto nº 105/2008, de 1 de Fevereiro (Espanha).
Apesar da legislação específica em cada país ter sido criada praticamente na mesma
altura, em Espanha existem objectivos e planos de implementação mais concretos,
fruto, provavelmente, da política descentralizada aprovada por cada uma das regiões
autónomas.
As soluções definidas para a Extremadura (Espanha) são justificadas e
contextualizadas a partir do respectivo plano regional, ao contrário do que sucede na
Beira Interior (Portugal), uma vez que nesta última não está definida qualquer
estratégia regional, nem sequer nacional, ficando a respectiva dinamização e
implementação, exclusivamente, ao encargo do sector privado.
A solução de gestão de resíduos a implementar em cada uma daquelas regiões, e
eventualmente no contexto de uma zona transfronteiriça, deverá ter em conta a
respectiva produção de RCD, podendo, desde já, salientar-se as diferenças existentes
nas características dos aglomerados populacionais de maior dimensão de cada uma
delas, nomeadamente a sua tipologia e quantidade.
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Resumo
P.-G. Ciarlet e Destuynder mostraram teoricamente, em (2) e (3), a convergência da terceira componente
do campo de deslocamentos, no modelo tridimensional da elasticidade linear, para o deslocamento
vertical do modelo bidimensional de Kirchhoff para uma laje. Esta convergência corresponde à natural
convergência da espessura da laje para zero.
Com este trabalho verificamos numericamente a convergência entre os referidos modelos. Para tal usamos
uma discretização em elementos finitos do problema tridimensional implementada usando o programa
freeFEM++ e uma aproximação do problema bidimensional fornecida pelo programa SAP2000, com base no
modelo de Kirchhoff. São analisados três casos distintos, comparando-se em cada um os respectivos
deslocamentos e momentos flectores.

Palavras chave: Elasticidade linear, Kirchhoff, Método dos Elementos Finitos, freeFEM++

Introdução
A utilização de placas finas é generalizada em toda a engenharia estrutural, por exemplo nas estruturas
edificios, de pontes, estruturas navais ou aeronáuticas. Essas placas são frequentemente sujeitas a forças
que actuam sobre o plano da placa. Se as forças forem suficientemente pequenas, o equilíbrio é estável e
as tensões resultantes são caracterizados pela ausência de movimentos laterais.
Dentro da análise da elasticidade linear, a modelação de placas pode ser vista como uma simplificação do
modelo tridimensional clássico que estuda o comportamento de um material isotrópico e homogéneo sob a
acção de forças externas, sendo a sua característica mais importante a possibilidade da redução a um
problema de duas dimensões.
Um dos modelos é o modelo de Kirchhoff [5]. Este descreve o deslocamento de uma placa de pequena
espessura sob o efeito de uma força transversal. Aqui são feitas simplificações no deslocamento segundo a
direcção z, resultando um modelo bidimensional cujas incógintas são o deslocamento vertical e os ângulos
de rotação das fibras normais à superfície média da placa em relação aos eixos de x e y.
Usando os dois modelos, calculamos os esforços solicitantes nos pavimentos de betão armado, formados
por vigas e lajes maciças, não considerando a interacção entre estes elementos estruturais o que se faz
assumindo a rigidez de ambos igual e uma redistribuição dos esforços homogénea.
Neste trabalho usaremos o Método dos Elementos Finitos para analisar dois tipos de pavimentos em betão
armado, cosntituídos por vigas e lajes maciças tridimensionais modelados pelo modelo clássico da
elasticidade linear. Valideremos os resultados obtidos com o modelo de Kirchhoff implementado no
SAP2000.
Em todos os casos estudados atendemos a dois requisitos: a solução não se afasta muito da solução
elástica, para garantir um bom funcionamento da estrutura utilizada; é garantido o equilíbrio do
pavimento como um todo. Desta forma, asseguramos que os modelos estudados podem ser utilizados para
projetar os pisos de edifícios de betão armado.

Elasticidade Linear
Consideramos uma laje sem deformação

Ω=
Após deformação da laje assumimos que um ponto
se move para a posição
vector
é designado por vector de deslocamento.
Supondo pequenas deformações obtemos o tensor das deformações:

Tomemos o plano infinitésimal
sobre
em é

centrado em

com
o tensor das tensões em
tensores das tensões e das deformações:

com o vector normal

. O

, a superfície

. A lei de Hooke garante uma relação linear entre os

no caso de material isotrópico e homogéneo, sendo
as constantes de Lamé e
o simbolo de
Kronecker. Se o corpo estiver submetido a uma força
a condição de equilíbrio é
 ij, j  Fi  0
para
, à qual se acrescentam as condições de fronteira, adefinir caso a caso.
Desigando a formulação anterior por formulação forte, com vista à implementação pelo Método dos
Elementos Finitos somos conduzidos à formulação fraca

definida em espaços de admissibilidade. Neste caso iremos utilizar como funções admissisveis, aquelas que
são contínuas em toda a região Ω, polinomiais de grau
sobre cada elemento da discretização
de Ω e que verificam as condições de fronteira do tipo Dirichlet [4].

Modelo de Kirchhoff para Flexão em Lajes
Como anteriormente, consideremos

  x1, x2 , x3  °


3


 h h
x3    ,  , x1, x2  A  ° 2 
 2 2


Onde A é o plano médio (representado na figura 1) e h a espessura da laje.

Figura 1: Plano médio da laje para o modelo de Kirchhoff
O modelo de Kirchoff para lajes é descrito sobre três graus de liberdade: uma translação vertical e duas
rotações:
u1 x1 , x2 , x3   x3  1 x1, x2 

u2 x1 , x2 , x3   x3   2 x1 , x2 

u3 x1 , x2 , x3   w x1 , x2 
onde
representa a translação vertical,
a rotação no plano
e
a rotação
no plano
, graus de liberdade relativos ao plano médio da laje.
Desprezando as deformações por corte, podemos simplificar este modelo obtendo-se uma única incógnita:
a translação vertical
, obtendo-se:

1 x1 , x2   

w x1 , x2 
x1

w x1 , x2 
x2
Finalmente, podemos obter a relação entre momentos flectores e tensões:
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h /2
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 ij x3 dx3

h /2
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Abordagem ao freeFEM++
O freeFEM++ é um sistema de implementação do método dos elementos finitos, com uma linguagem
específica, permitindo resolver numericamente problemas de equações diferenciais parciais. Os problemas
são descritos na sua forma variacional, existindo uma correspondência com a linguagem do freeFEM++, o
que o torna muito didáctico.
A equação

é implementada em freeFEM++ através da sequência de instruções

Os operadores diferenciais, ou outros, podem ser introduzidos como macros, com relativa facilidade

Temos a opção de definir a região e respectiva discretização com instruções próprias

ou usando programas externos como por exemplo GMSH

Finalmente, o visualização dos resultados também pode ser feita com instuções próprias

ou exportando os resultados para serem visualidados com outro programa, como por exemplo o GMSH

Caso 1: Laje encastrada em todos os bordos
Começamos por considerar uma laje encastrada em todos os bordos com 5 m nos dois vãos e 16 cm de
altura. Quanto ao material, tem-se um betão C20 / 25 com um modulo de elasticidade E = 30 × 106 kPa e
um coeficiente de Poisson ν = 0,15 . Considera-se como acções o peso próprio para um peso especifico de
25 kN / m3 (resultando numa carga de superfície 25 × 0,16 = 4 kN / m 2 no modelo de Kirchoff e uma carga
de superfície de 4 kN / m2 . A figura 2 apresenta obtidos em freeFEM++ e na tabela 1 comparamos os
resultados obtidos com ambos modelos. Consideramos como condições de fronteira, neste caso,
encastramentos perfeitos em todos os bordos (u1=0, u2=0 e u3=0).

Figura 2: Deslocamentos numa laje encastrada sujeita a uma carga de superfície, vista invertida

Tempo
u3
m+x
m -x

freeFEM+
+
277 seg.
-0,613
4,081
-10,329

Tabela 1: Tabela comparativa de resultados
SAP2000
%
-0,597
4,270
-10,244

-2,58
-4,43
-0,82

m+y
m -y

4,081
-10,329

4,270
-10,244

-4,43
-0,82

Caso 2: Laje simplesmente apoiada em quatro pilares
Neste caso, consideramos uma laje rectangular com quatro pilares nos quatro cantos, com 5 m em ambos
os vãos e 16 cm de altura. Quanto ao material, apresenta um betão C20 / 25 com um modulo de
elasticidade E = 30 × 106 kPa e um coeficiente de Poisson de ν = 0 . Tomamos como acções o peso próprio
para um peso especifico de 25 kN / m3 e uma carga de superfície de 4 kN / m2. Simulamos o efeito dos
pilares, impondo todos os cantos são apoios simples (u3=0), como condições de fronteira.

Figura 3: Deslocamentos numa laje simplesmente apoiada sujeita a uma carga de superfície, vista
invertida

Tempo
u3
m+x
m -x
m+y
m -y

freeFEM+
+
228 seg.
-13,932
31,920
0
31,920
0

Tabela 2: Tabela comparativa de resultados
SAP2000
%
-13,827
31,950
0
31,950
0

-0,75
-0,09
0
-0,09
0

Conclusões
Neste trabalho fizemos a comparação de soluções de modelos bidimensionais e tridimensionais de lajes.
Constatamos que a aproximação dos deslocamentos é melhor no caso de uma laje simplesmente apoiada
(caso 2 ). No caso 1, laje encastrada evidenciamos um fenómeno de camada limite, nas imediações das
fronteiras da laje, que deve ser tratado com uma estratégia adaptada com vista a melhorar o problema
tridimensional.
O estudo aqui feito pode-se alargar a outros problemas de lajes correspondentes a outro tipo de condições
de fronteira, com relativamente facil implementação em freeFEM++.
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Conference Topics – CT 22 (Technological Innovation and Product Development)
Abstract
The subjects presented are dedicate to Systematic Innovation in Engineering and respective projects, products and
services. The aim of this paper is understand the role of the TRIZ tools when mixed with nom-TRIZ tools. We
processed a literature review and some case studies available fundamentally in the web of Science. We conclude
that, currently, the researchers use the various methods integrated in platforms. The Case Based Reasoning (CBR)
tool is often used in conjunction with the TRIZ and we consider this as relevant evidence. However many other
combinations have been used by researchers as this article shows.
Key Words: TRIZ; Nom-TRIZ tools; Creativity; Innovation

Introduction
About the subjects presented in this work there not exists large amount of research and
scientific production, published by the researchers and available to the industry in general.
Nowadays the industries and companies compete in global markets and have needs of high
levels of performance and competitiveness.
One of most relevant source of competitive advantage is innovation since it represents an
important key factor of success of enterprise and businesses. Innovative products, services
and the creative design, they are the core of survival of companies in a world in fierce
competition.
How can do designers, with creativity, a design, processes and products? What factors affect
the creativity of design, processes or product? How could designer’s creativity be enhanced?
In general, there are three types of innovative problem solving approaches (1):
1st A flash of genius: it occurs to the innovator with a flash of genius, sometimes accidental.
However, only a tiny percentage of people are geniuses. It is not a primary source of an
innovative problem solving approach.
2nd Empiric path: this approach attacks problems by brainstorming or trial-and-error
approaches. It is highly dependent on luck and fails to cover all possible situations for an
optimal solution.

Figure 1: Differences between systematic innovation and trial-and-error approach. Source (2)

3 rd Methodical path: a systematic process is used to reveal the total solution space. It can
quickly converge to an optimal solution by systematic analysis. It also provides more
comprehensive coverage of the solution space allowing selection of an optimal solution.
Systematic innovation belongs to this kind of approach. The differences between systematic
innovation and empirical trial-and-error approaches are depicted in Figure 1.
Several authors (1) consider systematic innovation as: ‘a way of innovative problem solving
systematically’. The discipline of systematic innovation has been developed by studying prior
human wisdom and/or by inspiration from innovative problem solving of nature.
There are many kinds of tools to solve innovate problems. In the most relevant systematic
innovation tools it can be stand out TRIZ. This is an acronym for the Russian phrase “Peoria
Resheniya Izobreatatelskikh Zadatch” and it was currently translated into English as “Theory
of Inventive Problem Solving”. Furthermore another kind of tools (nom-TRIZ) provides
responses to several innovative problems. We can mention: Case Based Reasoning – CBR;
Creative Design; Concurrent Engineering, etc.
Finally some platforms and frameworks integrates the full phases of systematic innovation
processes providing a structured process to enable companies to systematically identify
business opportunities and key problems, solve problems, and leverage developed
tools/products/technologies for cross-industry exploitations (1).
The article is organized as follows: in the second Section a literature review who summarises
tools TRIZ and nom-TRIZ; the third Section presents the evaluation of several tools, an
integration frameworks and, finally, in the fourth Section the final remarks.

Literature Review
TRIZ
TRIZ was introduced by Genrich Altshuller and his colleagues in 1946 in the former USSR. They
thought that problems encountered in the invention could be overcome by the scientific
method. TRIZ was developed to assist engineers in finding innovative solutions to technical
problems in product development processes (20).
It is constitute by a set of tools, methods and strategies developed by years of research and
studies over two million of worldwide famous patents (2), and as a result, Atshuller achieved
to eliminate the contradiction method—TRIZ through the integration of interdisciplinary
technology.
Contradiction problems often occur in engineering. In solving engineering problems, the
engineers usually encounter the system’s contradiction, i.e., when a system improves one
certain engineering feature, another engineering feature worsens. As soon as the engineer
encounters the contradiction, he usually adopts a compromise for handling and does not
really solve the problem (3).

Figure 2 – TRIZ problem solving process. Source: (4)
Inventions inevitably encounter problems and contradictions, and then leap from
compromising dilemma. An inventive problem is reformulated into a TRIZ general problem
and, then, TRIZ tools are introduced to analyze and propose a TRIZ-based general solution.

This general solution is then interpreted to solve a specific inventive problem using the
contradiction matrix and the 40 inventive principles (4).
This contradiction matrix, utilized to solve innovative problems of engineering is constructed
as follows (3): in the first columns on the left of the matrix the engineering parameters of the
problem an accord “the 39 engineering parameters” (6) and in the first row, in the
horizontal head of the matrix, the undesired results or degraded features.
Each cell contains the contradiction between the 40 inventive principles of TRIZ (6) showed in
the Table 1, and the 39 parameters showed in the Table 2.
Table 1 – TRIZ: the 40 inventive principles. Source: (6)

Table 2 – TRIZ; the 39 engineering parameters. Source (6)

A technical conflict problem can be solved in two steps by using the referred matrix
exemplified in Table 3. Step 1 analyzes the attributes of the problem and determines the
parameter “feature to improve” in the columns and “undesired result” in the rows. Step 2
attempts to resolve the conflict problem by using three or four recommend inventive
principles that are listed in the intersecting cell. The inventive principles are used to
facilitate the development of useful “concepts of solution” for innovative situations (5, 6).
An example of contradiction matrix:
Table 3 – Part of Contradiction Matrix; example. Source: (6)

Finally it is possible to present the TRIZ resolving flowchart to an engineering problem.

Figure 3 – TRIZ resolving flowchart. Source (3)
Altshuller (7) discovered that the evolution of a technology system is not accidental, but
occurs according to certain patterns. These patterns can be obtained by collecting patent
information and applying it to advance a system through its evolutionary stages. That work
also proposes eight classic patterns, with each one consisting of several sub-patterns or lines.
The current position of modern design can be identified within an evolutionary pattern and,
along this pattern the designer can create future designs (4).
The eight classic patterns are:

•
•
•
•
•
•
•
•

Stages of evolution of a technological system
Evolution toward increased ideally
Non-uniform development of system elements
Evolution toward increased dynamism and controllability
Increased complexity followed by simplification
Matching and mismatching elements
Evolution toward micro-level and increased use of fields
Evolution toward decreased human involvement

In the last it is common to integrate TRIZ with several another methods designed usually by
nom-TRIZ tools.

Nom-TRIZ tools
Case Based Reasoning - CBR
CBR is a computer technique, which combines the knowledge based support philosophy with a
simulation of human reasoning when past experience is used, i.e. mentally searching for
similar situations happened in the past and reusing the experience gained in those situations
(9). The theoretical CBR cycle is, therefore, a retrieve-evaluate-adapt-learn process.
However, a CBR system may very well implement only the retrieval stage of the process and
does not need to implement the other stages. The retrieval stage is the basic stage and the
expression of the concept of reuse of experience.
The main idea in CBR is: similar problems have similar solutions. Basically in CBR, users
search to solve a new problem by establishing some common characteristics between the
initial problem and some previous solved ones. Then the CBR process uses and adapts earlier
successful resolutions and solutions in order to solve the new problem. It imitates everyday
human problem solving (10).
The CBR method is a cyclic process, usually named 4′R, but it can be extended to the 5′R
model (Figure 4), by including the preliminary step: case representation.
This preliminary important step consists in representing the past experiences contained in
cases for the reasoning purpose. Many ways for case representations are possible, but the
more used is a vector of feature-value pairs for the problem and solution descriptions. The
description of a case is based on the relevant features that characterised it: components,
apparatus, flow rates, pressure, temperature, etc.

Figure 4 - The CBR process cycle. Source: (9)

To complete the description, the features are filled with their associated values.
Consequently, the initial step before applying the CBR process is to find these relevant
features for the problem and solution descriptions. Then you have to collect data to describe
the target problem and to fill the target problem features with its specific values. Then the
CBR cycle can start with the goal to propose a value for each feature of the target solution
(10).
CBR is based on the similarity between two problems: one to solve and the other one yet
solved. When there is a tiny difference between both of them, it is supposed that the solution
of the solved problem can be applied to the problem solved. Indeed in CBR, it is considered
that a new design is near a past one, consequently creativity is not directly stimulated.
While CBR application for repetitive design is obvious, its use for inventive design (creation of
new knowledge for a company, a group) is more limited.
In inventive design, problems are totally new and the required solutions are very distant from
those already known (10).

Creative Design - CD
Analogy is an important reasoning process in creative design. It enables the generation of new
design artefacts using ideas from semantically distant domains. Candidate selection is a
crucial process in the generation of creative analogies. Without a good set of candidate
sources, the success of subsequent phases can be compromised. Two main types of selection
have been identified: semantics-based retrieval and structure-based retrieval (10).
We can say that creative thinking is the most important attribute of the creativity model.
Efficiently combining creative thinking with knowledge and information can improve a
designer’s creativity by a significant amount. There are two kinds of research approaches to
creative thinking in creative design (2).

Figure 5 - Creative thinking methods in product innovation. Source (2)
Figure 5 shows the framework of creative thinking in product innovation. As to effectively use
creative thinking methods, it is necessary to precisely define and present the design
problems, then, use different strategies to tackle various problems.
The aim of creative design is to find the proper approach to reach the goals that were
previously set. Different solutions and creative strategies should be taken based on the type
of design problems.
Creative design (problem identification, definition and representation) and the strategies that
should be taken to achieve the goal (problem solving) as well as design methods can be
crossed with other tools including the already known TRIZ. There are other design

methodologies, for example, systematic approaches to modelling linear high-order system
dynamics for the purpose of control (11).

Concurrent Engineering - CE
An accord European Space Agency (ESA), Concurrent Engineering (CE) is an approach to
integrated product development that emphasizes the response to customer expectations. It
embodies team values of co-operation, trust and sharing in such a manner that decision
making is by consensus, involving all perspectives in parallel, from the beginning of the
product life cycle (12). And, about Product Life Cycle Management (PLCM) we can say that in
industry, it represents the process of managing the entire lifecycle of a product from its
conception, through design and manufacture, to service and disposal. PLM integrates people,
data, processes and business systems and provides a product information backbone for
companies and their extended enterprise (13).
New product development (NPD) is an interdisciplinary activity requiring contributions from
nearly all the functions of a firm, whether it is an upgrade/improvement of an existing
product or a new concept either to the company or the market.
Traditionally NPD has been viewed as an organisational activity, which was the result of
various functional activities performed in stages from concept development to product
delivery. The sequential operation of these functional stages resulted in long development
times and many quality problems due to the lack of communication and understanding of the
different product design, manufacturing and above all customer requirements. To avoid these
problems concurrent engineering (CE) is being used by many companies and has resulted in
companies making new products better and faster (14).
Finally, who concerns to mechanical engineering; effective engineering-change management
(ECM) is a real challenge in mechanical engineering industry and manufacturing companies.
Computer-aided design systems are usually connected to other systems such as ERP or
product data management, but currently this integration does not provide effective means to
manage engineering change (15). While communication between multidisciplinary teams
working on a project is known to have a significantly positive impact on the ECM, the
communication between disciplines is generally performed solely through message exchange
(16).

Intuitive Methods
“Intuitive methods” are based on use of emotion, fantasy, or other sources of inspiration that
are difficult to be formalised. These are usually founded on experience and do not have a
formalised logical structure or internal coherency. In contrast, analytical methods are well
structured and are characterised by the systematic search of the solution space (16). Both,
intuitive and analytical methods are based on creativity.
One of the difficulties in the practical study of creativity arises from its imprecise notion and
the widespread belief that it is the domain of psychology, philosophy or sociology. There are
hundreds of definitions of creativity (1). For the sake of simplicity, in this paper, we use the
following working definition that is convenient for engineering applications: “creativity is a
cognitive process leading to the generation of the solutions (products, processes, services,
behaviours, etc.) which are new, unexpected, and useful (15). We already referred some
analytical methods: TRIZ, CBR and CD.
The following intuitive methods are commonly applied to the engineering problems, an
accord (15):
Brainstorming: It is the most popular creativity enhancement method. Originally introduced
by Osborn (17), it is based on the following four rules: evaluation of ideas must be done
later; the quantity of the generated ideas is the most important; encouragement of strange
and “wild” proposals; and improvement and combination of the generated ideas is
welcomed. Many variants such as stop-and-go, Gordon–Little variation, and trigger method
are common. The interested reader is referred to Proctor (18) for a detailed description.
Synectics: This method developed by Gordon (19) exploits two mechanisms to look at the
problem from a different perspective - to make familiar strange and vice versa, i.e., to make

the strange seem familiar. To achieve this, a set of four analogies are used - personal (where
emotions and feelings are used to identify an individual with the subject of the problem),
Direct (where the problem is compared with homogeneous facts, information, or
technology), symbolic (use of personal images), and fantasy (based on how the problem can
be solved in the ‘wildest fantasy’). Detailed description of the synectics method is presented
by Proctor (18).
Lateral thinking: This is a group of methods originally introduced by De Bono (20) and is
based on an unconventional perception of the problem. The main factors enabling lateral
thinking are identification of the dominant ideas, search for new ways of looking at the
problem, relaxation of the rigid thinking process, and use of chance to encourage the
emergence of the other ideas.

Integration Frameworks
Sheu and Li (1) present and describe a generic Systematic Innovation Process (SIP) based on
a framework with five phases and eight steps, as follows:
•

Opportunity Definition Stage
• Opportunities Exploration and Identification
• Opportunities/Problems Selection

•

Problems Definition Stage
• Problems Exploration
• Problems selection

•

Solution Definition Stage
• Solutions Generation
• Solutions Selection

•

Execution Stage
• Project Execution

•

Application Exploration Stage
• Project Execution
• Applications Exploration

In the stages 5 and 6 few TRIZ tools are most plausible to use. Other frameworks maybe
develop depending on the type of engineering problem.
Many researchers use and integrate several tools to approach engineering problems and
evaluate designs, processes and products (Annexe). We can mention, for example:
•
•
•
•
•
•
•

Yamashina et al (21) experiment an innovative product development process by
integrating TRIZ and QFD (Quality Function Deployment).
Gomes et al, (10) evaluated the importance of retrieval in creative design analogies
performing REBUILDER’s architecture.
Wang and Chen, (22) integrate TRIZ with traditional techniques of Lean Six Sigma in
banking services. Yang and Chen (4).
Also Robles et al (23) integrate TRIZ with CBR to obtain eco-innovation in Battery use.
Using a mix of nom-TRIZ tools, Habhouba et al (15) applied Computer-Aided Design
(CAD), Design Process (DP) and CE, or, Li et al (12).
Haque et al (14) used a mix of nom-TRIZ tools Concurrent Engineering (CE) and CBR.
Kobayashi (24) presents TRIZ associated with Life Cycle Planning (LCP)

In the annex that we join in the end of this paper and we examine 23 articles on these
subjects aimed at both projects, such as products or services and eight applications were
detected. In this table are found on applications for Product Development, Product Design,
Services Development, Design Processes, Processes Equipment Selection, Cleaner Production,
Design Methodology and Social Process.

Final Remarks
Innovation can be accidental but systematic innovation in engineering occurs through the use
of individual or integrated empirical tools. If a project includes a contradiction structure that
must be overcome, it is necessary to generate a novel solution at the product level. For this
purpose, an idea generation support method has been proposed in which the TRIZ
contradiction matrix is adopted.
It turned out that the current is the integrated use of TRIZ or nom-TRIZ tools, and there are
some platforms of the integration.
Finally, we conclude that the Case Based Reasoning (CBR) is currently used by the researchers
in harmony with TRIZ tools.
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Área Científica – CT18
Resumo
Este trabalho pretende analisar as condições de compatibilidade das condicionantes administrativas e regulamentares
para obras de reabilitação em edifícios de habitação tradicionais localizados nos centros históricos da zona da Beira
Interior, com a regulamentação térmica e de certificação energética. Nesse sentido, foi feita uma análise da
legislação e demais disposições regulamentares em vigor e foram caracterizadas do ponto de vista arquitectónico e
construtivo as tipologias dos edifícios existentes. Partindo da definição de um edifício-tipo e da sua caracterização
térmica e energética, fez-se uma avaliação das suas necessidades energéticas globais e definiram-se prioridades de
intervenção nos elementos construtivos menos eficientes. A partir da implementação de medidas de melhoria
energética nesses elementos, foram tiradas conclusões sobre as melhorias energéticas alcançadas. Este estudo foi
ainda alargado para os restantes centros históricos da área em estudo, sendo avaliado o desempenho energético do
edifício-tipo em função da localização territorial e o potencial de redução das necessidades energéticas.
Palavras-chave: Centros Históricos, Reabilitação, Certificação Energética

1. INTRODUÇÃO
A reabilitação de edifícios, através da aplicação de medidas de melhoria sustentáveis na
reconstrução de um edifício, permite não só reutilizar e qualificar um espaço, como também
representa um menor consumo de materiais e energia incorporada, comparativamente à
construção de raiz, pelo que a reabilitação, sempre que possível, é a opção mais acertada. A
reabilitação dos edifícios existentes contribui ainda para a preservação de marcos
arquitectónicos importantes para a história das cidades, resultando em benefícios culturais e
sociais.
Os projectistas têm grande responsabilidade na selecção e desenvolvimento de soluções
construtivas que apresentem maior desempenho ambiental e funcional, tendo como objectivo
uma construção cada vez mais sustentável e energeticamente eficiente. Neste sentido têm de
ter em consideração as políticas específicas relativas à eficiência energética dos edifícios,
nomeadamente o Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios –
RCCTE (1). Contudo, constata-se que as políticas energéticas estão de certa forma orientadas
para o edificado recente, pelo que se colocam constantes desafios às obras de reabilitação a
levar a cabo, motivadas pela complexidade que envolve a reabilitação energética
habitacional (2).
A reabilitação e regeneração dos centros históricos é imprescindível para evitar o seu
abandono e degradação. Têm sido realizados estudos em várias zonas históricas de Portugal
que necessitam de uma intervenção para a recuperação dos seus edifícios, alguns em estado
avançado de degradação (3). Dos projectos de edifícios habitacionais situados em zonas
históricas, em processo inicial de requalificação, que foram objecto de análise à luz do
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RCCTE, verificou-se que algumas das intervenções não demonstravam qualquer preocupação
no cumprimento do regulamento, reconhecendo-se à partida pontos de conflito entre os
edifícios e o regulamento (4).
Nos aglomerados populacionais da Beira Interior onde existem centros históricos, encontramse edifícios de valor arquitectónico por qualificar. Foram alguns destes edifícios que se
estudaram com vista à sua reabilitação, aliando-lhe as vantagens da melhoria da eficiência
energética (5).

2.
CARACTERÍSTICAS
ARQUITECTÓNICAS
E
CONSTRUTIVAS
RELEVANTES DOS EDIFÍCIOS TRADICIONAIS DA BEIRA INTERIOR

MAIS

2.1 Levantamento das principais soluções construtivas
Numa fase inicial foi realizado em toda a área de estudo (Figura 1) um levantamento
fotográfico exaustivo dos edifícios de habitação tradicionais nas zonas urbanas consolidadas
de cada sede de concelho, mais precisamente nos Centros/Núcleos Históricos, e
posteriormente nas Aldeias Históricas e nas Aldeias de Xisto existentes na área de estudo,
para assim se caracterizar com uma maior abrangência o tipo de construção tradicional dos
edifícios de habitação da Beira Interior. Em todos estes núcleos históricos foi possível
encontrar edifícios de grande valor arquitectónico por qualificar, particularmente os de
arquitectura tradicional, mais antigos e muitos deles em avançado estado de degradação.

Figura 1 – A área de estudo na Região Centro, com as 4 NUT III e os 19 concelhos considerados

Do levantamento das soluções construtivas dos edifícios tradicionais de habitação observados
resultou um conjunto de características arquitectónicas e construtivas mais relevantes e
frequentes, nomeadamente em termos de elementos e materiais construtivos:
• Paredes exteriores em alvenaria de pedra de granito ordinária e de pedra seca,
existindo em algumas zonas soluções mistas, com as paredes de alvenaria ordinária no
rés-do-chão e os pisos superiores em tabique;
• Paredes divisórias interiores por vezes em alvenaria de pedra no rés-do-chão, e de
madeira ou tabique nos pisos superiores;
• Coberturas de telha de canudo, com estrutura de suporte em madeira;
• Pavimentos de madeira com e sem forro de tecto, separando dois pisos de habitação
ou a loja da habitação;
• Janelas com caixilharia em madeira, com quadrícula e vidros simples, de guilhotina
ou 2 folhas de abrir, e portadas interiores em madeira;
• Portas em madeira, com ou sem postigo, e menos frequente em ferro.
Foi de entre os edifícios observados que se seleccionou um edifício-tipo que pudesse
representar o edifício de habitação tradicional da Beira Interior.
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2.2 Definição do edifício-tipo
O edifício-tipo alvo de estudo é uma habitação tradicional situada numa banda de edifícios no
centro histórico da Covilhã (Figura 2), no distrito de Castelo Branco. O edifício, ladeado por
edifícios de ambos os lados, excepto na fachada SE do 1º piso, localiza-se a uma altitude
média de 681 m.

Figura 2 – Edifício-tipo alvo de estudo, no centro histórico da Covilhã

As suas paredes exteriores são em alvenaria de pedra ordinária de granito, funcionando como
estrutura autoportante, rebocadas e pintadas em ambas as faces. O edifício é constituído por
dois pisos, separados por um pavimento em “soalho” de madeira, sobre vigas de madeira,
tabicado pelo lado inferior, sendo que o acesso ao piso superior é feito através de uma
escadaria de madeira. As paredes interiores são de ripado de madeira e tabique, rebocadas e
pintadas em ambas as faces. A sua cobertura é de duas águas, revestida com telha canudo
assente sobre ripado e estrutura de suporte de madeira. As aberturas de vãos para as janelas
são delimitadas por molduras de madeira, e para a porta por ombreira e padieira de pedras
de granito. As portas e janelas são em madeira, apresentando uma das janelas mais comuns
da região - de guilhotina com duas folhas, com quadrícula e vidros simples, tendo apenas
cortinas de cor clara como dispositivo de sombreamento. A porta também tem um desenho
tradicional de duas folhas com um pequeno postigo na folha principal.

3. CONDICIONANTES À IMPLEMENTAÇÃO
HISTÓRICOS DA BEIRA INTERIOR

DO

RCCTE

NOS

CENTROS

3.1 Exigências da regulamentação térmica e certificação energética nos
edifícios de habitação - RCCTE
O RCCTE (1) veio estabelecer requisitos de qualidade para os novos edifícios de habitação, ou
existentes sujeitos a grandes remodelações, e de pequenos serviços sem sistemas de
climatização, nomeadamente ao nível das características da envolvente (paredes,
envidraçados, pavimentos e coberturas), limitando as perdas térmicas e controlando os
ganhos solares excessivos.
Para os edifícios existentes, a determinação do valor das necessidades globais de energia
primária, Ntc, poderá ser efectuada de acordo com as simplificações estabelecidas na Nota
Técnica NT-SCE-01, publicada pela ADENE – Agência para a Energia, através do Despacho n.º
11020/2009, de 30 de Abril.
Se se tratar de um edifício situado em zonas históricas, ou de um edifício classificado ou em
vias de classificação, sempre que se verifiquem incompatibilidades com as exigências do
RCCTE, devidamente justificadas, as intervenções de remodelação, recuperação e ampliação
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nesse edifício estão isentas da aplicação deste regulamento. Compete à entidade
licenciadora, normalmente as Câmaras Municipais, aceitar a verificação da situação para o
efeito da não aplicação do regulamento.
Uma das chaves de sucesso para a sustentabilidade reside na aplicação do RCCTE na fase de
licenciamento, pelo que se torna premente não só a formação e informação dos projectistas
mas também das entidades licenciadoras, nem sempre tão despertas para as nuances do
regulamento (4), em especial perante as situações de isenção e verificação das alegadas
incompatibilidades, sobretudo nas intervenções nas zonas históricas.

3.2 Principais condicionantes ao cumprimento do RCCTE nos edifícios
tradicionais em estudo
A viabilização das intervenções nas construções em centros históricos está condicionada à
verificação de um conjunto de regras e pareceres a nível arquitectónico, devendo respeitar
ainda as características urbanísticas da área envolvente, de acordo com os regulamentos dos
Planos Municipais de Ordenamento do Território em vigor na respectiva área, em particular o
Plano de Pormenor. Este regime impossibilita algumas das estratégias de melhoria do
desempenho térmico dos edifícios tradicionais em estudo, nomeadamente:
• Constrangimento arquitectónico que obriga à preservação integral da imagem
preexistente do edifício, ao nível dos materiais, desenho, forma, cores e volumetria,
da fachada, vãos e cobertura;
• Impedimento da correcção térmica pelo exterior, pela colocação do isolamento
térmico pelo exterior das paredes exteriores, obriga que este seja aplicado pelo
interior, menos eficiente;
• Proibição de instalação de dispositivos adequados de sombreamento e de oclusão
nocturna pelo exterior, nomeadamente os estores exteriores e respectivas caixas de
estore, obriga à sua instalação pelo interior, menos eficiente;
• Obrigatoriedade de preservação do material e geometria originais das caixilharias,
pela manutenção da madeira e da quadrícula das caixilharias, impede a melhoria de
desempenho térmico com introdução de materiais mais eficientes, com corte térmico;
• Impacte visual provocado pela instalação de equipamentos no exterior dos edifícios,
como colectores solares térmicos e AC, impede a sua instalação para alcançar um
melhor desempenho energético.

4. ANÁLISE DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DAS SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS DO
EDIFÍCIO-TIPO TRADICIONAL EM ESTUDO
Para a avaliação do desempenho térmico do edifício-tipo seleccionado foi aplicada a
metodologia de cálculo estipulada pelo RCCTE, com recurso a uma Folha de Cálculo de
Desempenho Energético de Edifícios Existentes no âmbito do RCCTE, a ferramenta de cálculo
que possibilita a adopção das regras de simplificação em edifícios existentes, previstas na
Nota Técnica NT-SCE-01.
O edifício-tipo, localizado no centro histórico da Covilhã, enquadra-se na zona climática de
Inverno I3 e na zona climática de Verão V2N, nos termos do Anexo III do RCCTE. Como sistema
de produção de águas quentes sanitárias (AQS) tem um esquentador a gás (de botija) na
cozinha, e para aquecimento ambiente é utilizado um aquecedor de resistência eléctrica.
Como não existem meios mecânicos de insuflação ou extracção de ar, à excepção do exaustor
da cozinha, considera-se que o edifício tem ventilação natural.

4.1 Requisitos mínimos
Os requisitos mínimos de qualidade térmica impostos pelo RCCTE envolvem a definição de
dois parâmetros: os coeficientes de transmissão térmica superficial máximos admissíveis para
a envolvente opaca (interior e exterior) e o factor solar máximo admissível para os vãos
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envidraçados. Para a definição dos requisitos mínimos para o edifício-tipo em análise foi
necessário, para além do conhecimento da zona climática, caracterizar previamente a inércia
térmica e o coeficiente de redução de perdas para os edifícios adjacentes ou espaços não
úteis:
• Coeficientes de redução das perdas térmicas para os edifícios adjacentes ou espaços
não úteis: τ=0.75, de acordo com o Quadro II da NT-SCE-01;
• Inércia Térmica: depois de analisado um conjunto de considerações definidas na
Nota Técnica, estimou-se que o edifício-tipo teria uma inércia térmica interior Média;
• Após a qualificação da inércia térmica e considerando que o edifício-tipo se localiza
na zona climática V2N, determinou-se o valor do factor solar máximo admissível dos
vãos envidraçados não orientados a Norte e considerando o sistema de protecção
activo a 100%, resultando num valor de 0,56.
Assim, os valores dos coeficientes de transmissão térmica determinados para os elementos da
envolvente do edifício-tipo foram comparados com os respectivos valores máximos
admissíveis impostos pelo RCCTE, conforme se ilustra na tabela seguinte (Tabela 1). De notar
que aos envidraçados não se aplicam requisitos mínimos em termos de coeficiente de
transmissão térmica superficial, tendo-se optado por incluir na Tabela 1, a título indicativo,
os valores de referência para efeitos de dispensa da verificação detalhada impostos pelo
RCCTE.
Tabela 1 – Coeficientes de transmissão térmica da envolvente do edifício-tipo na situação actual
ELEMENTOS DA ENVOLVENTE OPACA EXTERIOR

U [W/(m2.ºC)]

Umáx [W/(m2.ºC)]

2.08

1.45

Paredes exteriores
Parede de pedra de granito, esp. média 62cm, rebocada
Parede de pedra de granito, esp. média 37cm, rebocada

2.82

1.45

ELEMENTOS DA ENVOLVENTE OPACA INTERIOR

U [W/(m2.ºC)]

Umáx [W/(m2.ºC)]

Paredes de separação com edifícios contíguos (τ =0.75, valor simplificado)
Parede de pedra de granito, esp. média 62cm, rebocada
1.74

1.45

Parede de pedra de granito, esp. média 37cm, rebocada

1.45

2.22

Cobertura interior sob desvão (laje de esteira horizontal) (τ =0.75, valor simplificado)
Estrutura de suporte de madeira tabicada inferiormente
3.8
(laje de esteira horizontal)
0.90
Quadro II.17 ITE 50
Espaço não útil fortemente ventilado (f. ascendente)
VÃOS ENVIDRAÇADOS

U [W/(m2.ºC)]

Uref [W/(m2.ºC)]

Vidro simples incolor corrente
Caixilharia simples de madeira com quadrícula
Cortina opaca de cor branca

4.3
Quadro III.1 ITE 50

3.3

Da observação da tabela anterior, pode concluir-se que os coeficientes de transmissão
térmica máximos admissíveis são excedidos por todos os elementos da envolvente opaca.
Os vãos envidraçados do edifício-tipo incluem vidro simples com protecção interior de
cortinas opacas brancas, proporcionando um factor solar de 0,33 com o sistema activo a 100%.
Nesta medida, os vãos envidraçados do edifício-tipo não excedem o valor máximo admissível
do factor solar para a inércia média (0,56).

4.2 Requisitos energéticos
Os requisitos energéticos resultam directamente de limitações ao consumo de energia nos
edifícios necessária para garantia das condições de conforto. Assim, para o edifício-tipo, e
para que o edifício-tipo cumpra o RCCTE, é necessário que as suas necessidades nominais
anuais de energia (Nic, Nvc, Nac e Ntc) não excedam os valores máximos admissíveis Ni, Nv,
Na e Nt, respectivamente. Previamente foram calculados alguns parâmetros dos quais
depende o cálculo dos requisitos energéticos:
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• Pontes térmicas planas e lineares: Sendo a envolvente do edifício-tipo em pedra de
granito, e não existindo pilares ou talões de vigas, nem caixas de estores, é de
salientar a não existência de pontes térmicas planas, pelo que apenas se têm pontes
térmicas lineares, e sendo um edifício existente, foram utilizadas as regras de
simplificação da Nota Técnica, Ψ = 0.75 [W/(m.ºC)], conforme o Quadro III da NT-SCE01;
• Taxas de renovação de ar do espaço interior: resultou o valor de 1.00 h -1 para a taxa
de renovação de ar utilizado para cálculo das perdas térmicas associadas à ventilação.
De notar que o RCCTE impõe uma taxa mínima obrigatória de 0,6 renovações horárias
para garantia da qualidade do ar interior.
Tendo em conta os valores referidos anteriormente, foi analisado o edifício-tipo através da
quantificação dos requisitos energéticos Nic, Nvc, Nac e Ntc apresentados de seguida (Tabelas
2 a 5). Este cálculo foi efectuado com base na Folha de Cálculo do ITeCons.
Tabela 2 – Necessidades nominais de energia útil para aquecimento, Nic, para o edifíco-tipo - Situação Actual
Nic [kWh/(m2.ano)]
439.19

Ni [kWh/(m2.ano)]
127.07

Nic / Ni (%)
346 %

Nic / Ni < 100%
NÃO VERIFICA

Tabela 3 – Necessidades nominais de energia útil para arrefecimento, Nvc, para o edifíco-tipo - Situação Actual
Nvc [kWh/(m2.ano)]
4.83

Nv [kWh/(m2.ano)]
18

Nvc / Nv (%)
26 %

Nvc / Nv < 100%
VERIFICA

Tabela 4 – Necessidades nominais de energia para preparação de águas quentes sanitárias, Nac, para o edifíco-tipo Situação Actual
Nac [kWh/(m2.ano)]
86.50

Na [kWh/(m2.ano)]
52.21

Nac / Na (%)
166 %

Nac / Na < 100%
NÃO VERIFICA

Tabela 5 – Necessidades nominais globais de energia primária, Ntc, para o edifíco-tipo - Situação Actual
Ntc [kgep/(m2.ano)]
20.20

Nt [kgep /(m2.ano)]
8.40

Ntc / Nt (%)
240 % => Classe E

Ntc / Nt < 100%
NÃO VERIFICA

Temos assim que na situação actual, tendo em conta as soluções construtivas existentes, o
edifício-tipo apenas satisfaz as necessidades de arrefecimento, sendo que lhe é atribuída a
Classe Energética E, muito abaixo do mínimo aceitável para os requisitos dos edifícios actuais.

5. MEDIDAS DE MELHORIA ENERGÉTICA APLICADAS NA ENVOLVENTE DO
EDIFÍCIO-TIPO SELECCIONADO
As intervenções de reabilitação energética num edifício de habitação tradicional existente
podem ser realizadas através do reforço da sua protecção térmica, controlo das infiltrações
de ar e o recurso a tecnologias solares passivas (6). A melhoria do desempenho térmico de um
edifício existente não implica a sua renovação total, podendo limitar-se à substituição dos
componentes mais relevantes. É portanto fundamental encontrar soluções que satisfaçam o
nível de melhoria da qualidade térmica pretendido, que deve ficar associado à intervenção, e
ao nível de investimento que proprietário está disposto a fazer (7).
Tendo em conta os valores apresentados anteriormente, verifica-se que o edifício tipo não
cumpre os requisitos mínimos, nomeadamente os coeficientes de transmissão térmica
máximos admissíveis para a envolvente opaca exterior vertical e horizontal, assim como
alguns elementos da envolvente interior. Para o edifício-tipo preconizou-se uma intervenção
de reabilitação térmica em todos os elementos da envolvente exterior, através da introdução
de medidas de melhoria de eficiência térmica/energética, sendo que em termos de
prioridade de intervenção deverá intervir-se no reforço da protecção térmica conferida pela
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envolvente opaca (paredes, cobertura, pavimentos) através da introdução de isolamento
térmico, e melhoria do desempenho térmico dos vãos envidraçados e porta exterior (6).
Assim, e tendo em conta o Regulamento Municipal de Urbanização e de Edificação da Covilhã,
que não permite alterações que adulterem as características arquitectónicas das fachadas em
edifícios antigos, foram sugeridas as seguintes medidas de melhoria energética para alcançar
maiores poupanças energéticas e melhorar os níveis de qualidade térmica da envolvente do
edifício tradicional seleccionado:
• introdução de isolamento térmico nos elementos da envolvente, paredes exteriores
e cobertura;
• melhoria do desempenho e classe das caixilharias;
• introdução de portadas interiores nos vãos envidraçados;
• alteração para portas com vedação de frinchas.
Pela análise da Tabela 6, verifica-se que todos os elementos da envolvente opaca (interior e
exterior) conseguem satisfazer os requisitos mínimos de qualidade térmica da envolvente do
edifício no respeitante aos coeficientes de transmissão térmica, após a implementação das
medidas de melhoria de eficiência energética preconizadas. Também neste caso se incluiu na
Tabela 6, a título indicativo, os valores obtidos para os envidraçados por comparação com os
valores de referência para efeitos de dispensa da verificação detalhada impostos pelo RCCTE.
Tabela 6 – Coeficientes de transmissão térmica dos elementos construtivos com a implementação das medidas de
melhoria energética
ELEMENTOS DA ENVOLVENTE OPACA EXTERIOR

U [W/(m2.ºC)]

Umáx [W/(m2.ºC)]

Paredes exteriores
Parede de pedra de granito, 62cm, rebocada ambas faces
Isolamento XPS - 6cm
Placas gesso cartonado - 1.3cm
Parede de pedra de granito, 37cm, rebocada ambas faces
Isolamento XPS - 6cm
Placas gesso cartonado - 1.3cm
ELEMENTOS DA ENVOLVENTE OPACA INTERIOR

0.464

1.45

0.493

1.45

U [W/(m2.ºC)]

Umáx [W/(m2.ºC)]

Paredes de separação com edifícios contíguos (τ =0.75, valor simplificado)
Parede de pedra de granito, 62cm, rebocada
Isolamento XPS - 6cm
Placas gesso cartonado - 1.3cm
Parede de pedra de granito, 37cm, rebocada
Isolamento XPS - 6cm
Placas gesso cartonado - 1.3cm

0.445

1.45

0.471

1.45

Cobertura interior sob desvão (laje de esteira horizontal) (τ =0.75, valor simplificado)
Estrutura de suporte de madeira tabicada inferiormente
(laje de esteira horizontal)
Espaço não útil fortemente ventilado
Isolamento XPS - 10cm na esteira leve horizontal
VÃOS ENVIDRAÇADOS
Vidro duplo incolor (lâmina de ar de 16mm)
Caixilharia de madeira com quadrícula (Classe 3)
Portadas interiores de madeira pintadas de branco

0.44

0.90

U [W/(m2.ºC)]

Uref [W/(m2.ºC)]

2.2

3.3

De seguida analisaram-se as alterações (redução) dos requisitos energéticos do edifício-tipo
localizado na Covilhã, resultantes da introdução das medidas de melhoria de eficiência
energética preconizadas (Tabela 7).
Analisados os resultados da Tabela 7, continua a verificar-se o incumprimento das
necessidades de energia para aquecimento (Nic), para preparação de AQS (Nac) e também
para as necessidades globais de energia primária (Ntc). Ainda assim, consegue-se uma clara
melhoria nesses mesmos valores, sendo que esta medida de melhoria proporcionou uma
subida para uma “quase positiva” Classe Energética C.
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Tabela 7 – Requisitos Energéticos com a introdução das medidas de melhoria energética
Nic [kWh/(m2.ano)]

Ni [kWh/(m2.ano)]

Nic / Ni (%)

Nic / Ni < 100% ?

145.25

127.07

114%

NÃO VERIFICA

Nvc [kWh/(m2.ano)]

Nv [kWh/(m2.ano)]

Nvc / Nv

Nvc / Nv < 100% ?

9.56

18

53%

VERIFICA

Nac [kWh/(m2.ano)]

Na [kWh/(m2.ano)]

Nac / Na

Nac / Na < 100% ?

86.50

52.21

166%

NÃO VERIFICA

Ntc [kgep/(m2.ano)]
11.70

Nt [kgep /(m2.ano)]
8.40

Ntc / Nt
139% => Classe C

Ntc / Nt < 100% ?
NÃO VERIFICA

Salienta-se o facto de não terem sido alterados os sistemas de aquecimento, de
arrefecimento ou de preparação de águas quentes sanitárias existentes, sendo a intervenção
apenas a nível dos elementos passivos, isto é, da envolvente do edifício.

6. ANÁLISE DO IMPACTO DAS MELHORIAS IMPLEMENTADAS
Com a intervenção de reabilitação energética anterior, verificou-se o incumprimento de
alguns requisitos energéticos, mas como o objectivo deste trabalho é o de estudar a
introdução de medidas de melhoria energética apenas na envolvente e não muito
dispendiosas, estudou-se a implementação desta medida no edifício-tipo inicialmente
localizado na Covilhã e posteriormente nos restantes centros históricos da área de estudo.

6.1 Edifício-tipo localizado no centro histórico da Covilhã
Analisadas as melhorias energéticas globais com a introdução das medidas de melhoria do
edifício-tipo localizado na Covilhã, resultaram os valores apresentados da Tabela 8, e
verificando-se:
• Melhoria no desempenho energético no que respeita às necessidades de energia
para aquecimento de 67%;
• Melhoria em termos de necessidades globais de energia primária de 42%;
• Evolução da Classe Energética E para C.
Tabela 8 – Melhorias energéticas globais com a introdução das medidas de melhoria do edifício-tipo, na Covilhã
Nic Actual
[kWh/(m2.ano)]

Nic Melhoria
[kWh/(m2.ano)]

% Melhoria
(Nic Actual - Nic melhoria) / Nic Actual

439.69

145.25

67%

Nvc Actual
[kWh/(m2.ano)]
4.83
Nac Actual
[kWh/(m2.ano)]

Nvc Melhoria
[kWh/(m2.ano)]
9.56
Nac Melhoria
[kWh/(m2.ano)]

% Melhoria
(Nvc Actual - Nvc melhoria) / Nvc Actual
- 98%
% Melhoria
(Nac Actual - Nac melhoria) / Nac Actual

86.50

86.50

0%

Ntc Actual
[kgep /(m2.ano)]
20.20

Ntc Melhoria
[kgep /(m2.ano)]
11.70

% Melhoria
(Ntc Actual - Ntc melhoria) / Ntc Actual
42%

Classe E

Classe C

Classe E => Classe C

6.2 Edifício-tipo localizado nos restantes centros históricos da área de
estudo
De seguida fez-se a análise do desempenho do edifício-tipo para as várias localizações,
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utilizando o mesmo processo, na situação actual, para os diferentes centros históricos da área
de estudo, sendo esta acompanhada pelas alterações que isso acarreta, isto é, a altitude e a
zona climática em função da sua localização territorial. Analisadas as melhorias energéticas
globais com a introdução das medidas de melhoria energética ao edifício-tipo localizado em
cada um dos centros históricos estudados, resultaram os valores apresentados na Tabela 9:
Tabela 9 – Melhorias energéticas globais com a introdução das medidas de melhoria energética do edifício-tipo, na
área em estudo
Nic Actual
[kWh/(m2.ano)]

Nic Melhoria
[kWh/(m2.ano)]

459.93

% Melhoria
(Nic Actual - Nic melhoria) / Nic Actual

152.18

67%

Nvc Actual
[kWh/(m2.ano)]

Nvc Melhoria [kWh/(m2.ano)]

% Melhoria
(Nvc Actual - Nvc melhoria) / Nvc Actual

4.92

9.56

- 94%

Nac Actual
[kWh/(m2.ano)]

Nac Melhoria
[kWh/(m2.ano)]

% Melhoria
(Nac Actual - Nac melhoria) / Nac Actual

86.50

86.50

0%

Ntc Actual
[kgep /(m2.ano)]

Ntc Melhoria
[kgep /(m2.ano)]

% Melhoria
(Ntc Actual - Ntc melhoria) / Ntc Actual

20.80

11.90

42%

Classe E

Classe C

Classe E => Classe C

Em termos de necessidades energéticas do edifício-tipo, na área em estudo, comparando a
situação actual com a pós-melhoria, verifica-se que a implementação das medidas de
melhoria da eficiência energética se traduziu num incremento ao nível do desempenho
energético do edifício-tipo, conseguindo-se progredir das Classes D e F para a Classe C, em
quase toda a região, à excepção de Manteigas e Guarda, que apenas conseguem atingir a
Classe D, conforme se pode visualizar graficamente na Figura 3.

(a)

(b)

Figura 3 – Classes Energéticas do edifício-tipo, na área de estudo: Actual (a) vs Melhoria (b)

7. CONCLUSÕES
No final do trabalho, conclui-se que a introdução das medidas de melhoria do desempenho
energético no edifício-tipo localizado nos vários centros históricos da área em estudo,
traduziu-se em:
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• Redução das necessidades nominais de energia útil para aquecimento, de 67% em
média;
• Aumento das necessidades nominais de energia útil para arrefecimento, ainda assim
não excedendo o valor máximo admissível regulamentar;
• Redução das necessidades globais de energia primária de 43% em média e
consequente redução das taxas de emissão de CO2 em igual proporção;
• Melhoria no desempenho energético global do edifício-tipo passando duma maioria
de Classes Energéticas F iniciais para uma Classe C em praticamente toda a região,
com excepção de Manteigas e Guarda que ficam pela Classe Energética D.
O presente estudo mostrou que, com a introdução de algumas medidas de melhoria do
desempenho energético apenas nos elementos construtivos da envolvente, se pode
proporcionar uma melhoria significativa na qualidade térmica dos edifícios
tradicionais/existentes, assegurando o nível de conforto no seu interior com menor dispêndio
de energia e, consequentemente, uma melhor qualidade de vida dos seus ocupantes. De
salientar ainda que, como não houve intervenção ao nível dos sistemas de aquecimento,
arrefecimento ou de preparação de águas quentes sanitárias existentes, em nenhum dos
edifícios foi possível obter Classes Energéticas A ou B, o que de certa forma penaliza as
situações em que apenas se podem realizar intervenções mais simples.
Estas simples medidas de melhoria do desempenho energético preconizadas para a
reabilitação de edifícios existentes nos centros históricos da Beira Interior permitem
simultaneamente uma melhoria na qualidade geral da construção, sem negligenciar o
estabelecido na legislação e regulamentação em vigor a nível urbanístico e arquitectónico,
tanto no âmbito nacional como municipal.
Com a elaboração deste trabalho espera-se também chamar a atenção dos projectistas para a
necessidade de regeneração dos centros históricos, importante tarefa para evitar o seu
abandono e degradação cada vez mais característico do centro de algumas cidades
portuguesas, e simultaneamente preservar o património arquitectónico tradicional,
fundamental para a manutenção da identidade cultural da Beira Interior.
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Abstract
The present work is devoted to study cryogenic nitrogen jets in high subcritical conditions. It is a general trend in
modern engines the operation in increasingly higher pressures which enhance efficiency. However at higher chamber
pressures the injected fluids may experience ambient conditions exceeding the critical values and changing their
properties, thus requiring new computational models. Barata et al. [18] performed a numerical investigation
evaluating the applicability of an incompressible but variable density model in liquid jets under sub-to-supercritical
conditions. The results achieved agree well with the experimental data but they only considered intermediate
density ratios. This work extends the investigation of Ref. 18 to lower density ratios. The obtained results agree well
with the experimental and numerical data of Chehroudi et al. presented in Ref. 18. It was also found in this work
that the computational model does not offers valid results for density ratios below ω = 0.025.
Keywords: Fuel Injection; Critical Point; Supercritical Conditions; Rocket Engines; Diesel Engines; Density Ratio;
Jets; Variable Density.

Nomenclature
B
βv
Cμ
d0
d
D
ε
f
F
i
j
k
ϕ
ω
Pcr
P∞
Pr
ρ
ρ0
ρ∞
r
Rdiam
R/D
Re

= transfer number
= evaporation rate
= coefficient in turbulence model
= initial droplet diameter
= droplet diameter
= injector diameter [m], normalized droplet diameter (d(t) / d 0)
= dissipation rate of turbulent energy
= mixture fraction
= mean mixture fraction
= axial direction index
= radial direction index
= turbulent kinetic energy
= generalized variable
= chamber-to-injection fluid density ratio (ρ∞/ρ0)
= critical pressure [MPa]
= chamber ambient pressure [MPa]
= reduced pressure (P∞/Pcr)
= density [kg.m-3]
= injected fluid density [kg.m-3]
= injection chamber’s fluid density [kg.m−3]
= radial coordinate [m]
= injector radius [m]
= radial distance normalized by injector diameter
= Reynolds Number
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Sϕ
t
T
u
U
Uin
v
vt
V
X
X/D

= source term
= time [s]
= temperature [K]
= axial velocity [m.s-1]
= mean axial velocity [m.s-1]
= injection axial velocity [m.s-1]
= radial velocity [m.s-1]
= turbulent kinematic viscosity
= mean radial velocity [m.s-1]
= axial coordinate [m]
= axial distance normalized by injector diameter

Introduction
Fuel injection presents itself as one of the great challenges in engineering of diesel engines,
gas turbines and rocket engines, combining in the last one also the injection of oxidizer. It is
widely known that the increase of operating pressure and temperatures in combustion
chamber, or thrust chamber in rocket engines, leads to an increase of engine efficiency,
reducing this way the fuel consumption. Thereby is a general trend in new engine designs to
operate with higher chamber pressures and temperatures. Also the appearance of new and
more resistant materials is other reason that could make grow this tendency. As a result of
these increasingly higher pressures, the injected fluids may experience ambient conditions
exceeding the critical values. The Space Shuttle Main Engine and the Vulcain with thrust
chamber pressures of respectively 22.3 MPa and 28.2 MPa are both examples of engines in
which the chamber pressure exceeds the critical pressure of Pcr = 5.043 MPa for liquid oxygen
and Pcr = 1.28 MPa for liquid hydrogen1. In these application, the initial temperature of the
oxygen can initially be below the critical temperature of the oxygen (T cr = 154.58 K) but it
then undergoes to a transition, when in the combustion chamber, reaching supercritical
temperatures. At these conditions the liquid fuel is on supercritical conditions and its physical
state is named as fluid. As the fluid reach pressure and temperature values exceeding the
critical ones, it suffers significantly changes in its properties. The effective mass diffusivity,
the surface tension and the latent heat of the liquid all vanish in critical conditions. On the
other hand, the heat capacity at constant pressure, Cp, the isentropic compressibility, κs, and
the thermal conductivity, λ, all become infinite [2]. These changes in the fluid behavior cause
the inapplicability of the traditional two-phase flow models used in fuel injection under
subcritical conditions, thus there is a need to develop new models which can correctly be
applied to supercritical fuel injection.
Several authors investigated the fuel injection in supercritical condition both in
experimentally and numerically [3-22]. The first experimental investigations performed used
techniques like photography and shadowgraphy, and had as principal objective the study of
the visual structure of the jet without obtaining any quantitative result [1,6], these
investigations observed that the jet structure suffers significantly changes as the pressure
increases, firstly the surface tension reduction leads to the formations of jet ligaments and
droplets that detach from the main jet structure and a further increase of the chamber
pressure into supercritical conditions leads to gas-gas like structure of the jet. In more recent
experimental works, along with qualitative characterization, were made quantitative studies
in which results like the jet spreading angle, density and temperature were obtained
[4,7,15,16]. These quantitative experimental results allowed the comparison with the results
obtained in numerical studies and this way validate the numerical models [17-22].
Barata et al. [18] performed an initial investigation aimed to evaluate the capabilities of a
computational method developed for incompressible but variable density flows when applied
to supercritical conditions. Their results have show a good agreement with the experimental
data, but they only considered intermediate density ratios from 0.05 to 0.14. The present
work extends the investigation of Ref. 18 to lower density ratios, corresponding to sub/nearcritical conditions, and investigates the limits of application of the variable density approach
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to supercritical jets. An injection velocity study was also performed in the present work with
intend of better characterize the variable density approach.

Mathematical Model
Governing Equations
The method to solve variable density jet flows is based on the solution of the conservation
equations for momentum and mass. Turbulence is modeled with the “k~” turbulence model.
A similar method has been used for three-dimensional or axisymmetric flows and only the
main features are summarized here.
In the conservation equations, mass weighted averaging is applied to avoid the appearance
of many terms involving density fluctuations for which additional models are needed. A mass
averaged quantity is defined as
~

 


.


(1)

For the governing equations the standard parabolic truncation is employed. The mass
averaged partial differential equations governing the steady, variable density axisymmetric
flow may be written in cylindrical polar coordinates as
~
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and the continuity equation as
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To describe mixing of gases, the mixture fraction F, that represents the mass fraction of the
nozzle fluid, is introduced. It obeys a convection-diffusion equation of the form
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In “k~” turbulence model, the Reynolds stresses are expressed in terms of the local strain
rate:
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with
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The scalar flux in equation (5) is approximated with a gradient transport assumption
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From the foregoing we can deduced the parabolized set of equations in cylindrical
coordinates where the generalized equation is
~
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~
where  may stand for any of the velocities, turbulent kinetic energy, dissipation, or scalar
~
property, and S take on different values for each particular  , described in detail by
Sanders et al. [17].
The mean density can be obtained from the mean mixture fraction using the equation state.
With constant pressure this leads to
1
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where density fluctuations have been neglected. This is allowed in isothermal jets because
the instantaneous density, for which equation (10) is exact, is approximately a linear function
of the instantaneous mixture fraction [18].

Numerical Method
The governing equations are solved using a parabolized marching algorithm which resembles
the (elliptic) TEACH code [17]. The computations are performed by using the continuity
equation to obtain the radial velocity (V). Using the radial momentum equation for V and
solving a pressure correction equation for V in radial direction did not show any difference
with the use of the continuity equation [17]. In this approach the numerical model was
applied to variable density jets and for the present case it was used for the study of liquid
cryogenic jets under
In order to determine the tangent of the jet spreading angle is used the Half Width of Half
Maximum of the Velocity (HWHMV), this routine has the function of determine the radial
distance from the centerline (r) at which the axial mean velocity (U) is half of the maximum
velocity localized in the centerline. This routine analysis all the points in the radial direction
comparing them with half of the centerline velocity, when the routine finds a point bellow
this value it saves the point before that.

Boundary Conditions
There are four boundaries in the computational domain, in these boundaries dependent
variables are specified: an inlet and outlet plane, a symmetry axis and a free boundary
parallel to the axis. The sensitivity of the solutions to the locations of the boundaries was
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING UBI2011 - 28-30 Nov 2011 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

investigated in previous works, and their final position is sufficiently far away from the jet so
that the influence on the computed results is negligible [18]. At the inlet boundary the 1/7th
power law turbulent velocity profile was used for the axial velocity at the jet exit.

The radial velocity is zero at the jet exit and in ambient. The mixture fraction is one at the
jet exit and zero in the ambient. On the symmetry axis, the normal velocity vanishes, and the
normal derivatives of the other variables are zero. At the outflow boundary, the gradients of
dependent variables in the axial direction are set to zero.
The flow configuration can be observed in Figure 1. The injector nozzle has a diameter of
2.54×10-4 m while the domain of study has an axial length of 1.77×10 -2 m and a radial length
of 3.49×10-3 m. The test conditions for the present study of different densities ratios are
presented in Table 1.

Figure 1 – Flow Configuration

Table 1. Summary of test conditions

Case

Pr

Uin [m/s]

Re

T0 [K]

ρ0 [Kg/m3]

ρ∞ [Kg/m3]

ω

1

0,583

3.0

72060

100

700

17,5

0,025

2

0,642

3.0

72060

100

700

24,5

0,035

3

0,825

3.0

72060

100

700

31,5

0,045

Results and discussion
In this section are presented the numerical results obtained at the present work and
compared with the results exposed by Barata et al. [18]. The main objective is to extend the
analysis performed by Barata et al. [18] to lower density ratios and then compare them with
the experimental data in order to investigate the applicability of the variable density
approach to liquid jet injection into a gaseous ambient under subcritical chamber pressures
but supercritical temperatures. The parameter used to compare the numerical results
obtained in the present work with the results exposed in Ref. 18 is the jet growth rate. The
jet growth rate is calculated by the tangent of the half width of half maximum of the velocity
(HWHMV), this parameter is given by the calculation at each axial point of the radial distance
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to the centerline at which the axial velocity (U) is half of the velocity at the centerline.
However other parameters were used in the characterization of the jet allowing also some
interesting conclusions and are shown in the present paper.
Figures 2 and 3 show the typical velocity and scalar fields of the jet for test conditions 1
(Figure 2) and 3 (Figure 3) of Table 1. In both cases the jet structure is very similar, in the
velocity field is visible the appearance of the entrainment phenomena close to the injector,
with the jet fluid dragging the ambient fluid. This phenomenon causes the appearance of a
vortex above the jet. It appears that the position of the center of the vortex is influenced by
the density ratio, when the density ratio increases the vortex center moves downstream. The
mixture fraction and density scalar field show the rapid change of the jet structure at the
injector exit. The density scalar field shows a faster decrease after the injector than the
mixture fraction scalar field. This suggests that the density rapid decreased is not caused by
the mixture of the injected fluid with the less dense ambient fluid but indeed by a rapid
expansion that the injected fluid may experiences as it exits the injector.
Figure 4 shows the axial variation of the centerline density in a logarithmic scale for cases 1
to 3 of Table 1. It is visible that the centerline density has a very similar behavior for the
three cases with a first stage of almost constant density followed by a stage with a fast
decrease of the centerline density and then stabilization around the ambient density value. A
closer look to the graphic allows however to perceive that the case with a higher ambient
pressure has a slightly higher decrease rate which is in agreement with the density scalar
field observed in Figures 2 and 3. The length of the potential core based on the density is
defined by the initial, almost constant, stage of the axial variation of the centerline density
which lasts until an approximately length of X/D = 3 diameters for the three studied cases.
The centerline velocity decay is shown in Figure 5 for the cases 1, 2 and 3. The velocity decay
has a similar profile for the three cases with a first stage with almost no decay followed by a
stage with a higher rate of decay and finally a stabilization like observed in Figure 4 for the
variation of density. A higher rate of velocity decay is observed for the cases with higher
ambient pressure indicating a greater interaction between the injection and ambient fluids.
The length of the potential core based on the velocity decay is defined in the present work by
the axial distance to the injector at which the centerline velocity has decayed 10%. The
length of the potential core is between X/D = 7.9 and X/D = 7.47 diameters respectively for
cases 1 and 3. Thus it is verified that the length of the potential core based on centerline
velocity decay has a substantially different value that the approximately X/D = 3 diameters
found for the potential core based on the centerline density. This is an interesting result, as
in previous works the length of the potential core based on the density has approximately the
same value as the one based on the velocity decay, and hypothesizes that the injected,
possibly identify by the observation of the scalar fields, may contribute with kinetic energy to
the jet.
Figure 6 shows the half width of the half maximum of the velocity (HWHMV) for the cases
1, 2 and 3 of Table 1. The three cases have a similar evolution of the HWHMV across the
domain of study with an almost linear first stage and a second non linear stage. The tangent
of the slope of the almost linear stage corresponds to the jet growing rate. Observing the
graphic it is possible to conclude that the jet growing rate is very similar for the three studied
cases with only a slightly decrease as the chamber pressure increases. This was however not
an expected result as in several previous work the increase of the chamber pressure causes an
increase in the jet growing rate.
In Figure 7 are shown the decay rates of velocity and density after the potential core for the
cases of Table 1. For both velocity and density an increase in the injection chamber pressure
has as result an increase of the decay rate which is in agreement with previous works from
other authors, however this effect is more pronounced in the velocity decay. The velocity
also shows for the three cases a higher decay rate then the density although is important to
remember that the density decay starts earlier then the velocity decay due to the longer
potential core obtained for the velocity.
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Figure 2 - Velocity and scalar fields of the jet with a density ratio of ω = 0.025 and a chamber pressure of Pr = 0.583,
(a) Velocity vectors, (b) Mixture fraction contours, (c) Density contours.
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Figure 3 - Velocity and scalar fields of the jet with a density ratio of ω = 0.035 and a chamber pressure of Pr = 0.642,
(a) Velocity vectors, (b) Mixture fraction contours, (c) Density contours.
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Figure 4 – Axial variation of the centerline density.

Figure 5 – Centerline velocity decay.

Figure 8 is similar to the graphic presented by Barata et al.18 and shows the tangent of the
jet spreading angle, calculated by the half width of half maximum of the velocity, in order to
the density ratio. In addition to the three cases of Table 1 the graphic contains also results
obtained by other authors in previous investigations including the results of Barata et al.18,
the investigation which the present work pretends to extend. The results achieved in the
present work are represented in red while those achieved by other authors are represented in
black. Obversing the graphic it is visible that the result obtained for a density ratio of ω =
0.025 agree very well with the experimental result obtained by Chehroudi et al.23, the result
obtained for a density ω = 0.035 is in total agreement with the modeling results of the same
author. The ω = 0.045 density ratio case shows a slight divergence from previous result but is
still very close to the modeling result of Chehroudi et al.23. The test of the present variable
density approach to lower density ratios, which are not presented here, allow the conclusion
that the density ratio of ω = 0.025 is the lowest value liable to be modeled by the present
mathematical model. This conclusion is represented in Figure 8 by the vertical red line that
marks the limit of applicability of the variable density approach.

Figure 6 – Half width of half maximum of the velocity.

Figure 7 – Decay rate of the centerline velocity and density.
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Figure 8 - Tangent of the spreading angle versus the chamber-to-injectant density ratio and representation if limit of
applicability of the Variable Density approach.

Conclusions
Barata et al. [18] had concluded that the variable density mathematical model could be
successfully used in the study of cryogenic jets injected initially at subcritical temperatures
into an environment at a supercritical temperature over a range of subcritical and
supercritical pressures [18]. The objective of the present work was to extend the study
performed by Barata et al. [18] to lower chamber-to-injection fluid density ratios. Like in
Barata et al. [18], for this investigation an injection of cryogenic liquid nitrogen into a
gaseous nitrogen environment was simulated.
In the analysis of the obtained result were identified some interesting new results. The
fastest mixture fraction scalar field evolution when compared with the density scalar field
together with the difference between the potential core based on density and the one based
on velocity decay, suggests that a vigorous expansion of the injected fluid happens as it
enters the injection chamber. And the longer potential core based on the velocity decay
indicated that expansion may somehow contribute with kinetic energy to the jet.
The results of the half width of half maximum of the velocity allowed the determination of
the jet growth rate t are in general agreement with the results obtained by Chehroudi et al.23
described in Ref. 18. By the analysis of the results of the HWHMV obtained to density ratios
lower than ω = 0.025, it was concluded that below this value no more agreement was found
with previous experimental and numerical results. This establishes the limit of applicability of
the variable density approach to cryogenic liquid jet into a supercritical temperature and
subcritical pressure ambient.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING UBI2011 - 28-30 Nov 2011 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

References
(1) Chehroudi, B.; Cohn, R.; and Talley, D.: “Visual Characteristics and Initial Growth Rates of
Round Cryogenic Jets at Subcritical and Supercritical Pressures” Physics of Fluids, Vol. 14, nº
2 (2002), pp. 850-861.
(2) Bellan, J.: “Supercritical (and Subcritical) Fluid Behavior and Modeling: Drops, Streams,
Shear and Mixing Layers, Jets and Sprays” Progress in Energy and Combustion Science, Vol.
26, Issues 4-6 (2000), pp. 329-366.
(3) Yang, V.: “Modeling of Supercritical Vaporization, Mixing, and Combustion Processes in
Liquid-Fueled Propulsion Systems” Proceedings Of the Combustion Institute, Vol. 28 (2000),
pp. 925-942.
(4) Segal, C.; Polikhov, S.A.: “Subcritical to Supercritical Mixing” Physics of Fluids, Vol. 20,
Issue 5, 2008, pp. 052101-1-052101-7.
(5) Oschwald, M.; Smith, J. J.; Branam, R.; Hussong, J.; Schik, A.; Chehroudi, B.; Talley, D.:
“Injection of Fluids Into Supercritical Environments” Combustion Science and Technology, Vol
178, nº 1-3 (2006), pp. 49-100.
(6) Mayer, W.O.H.; Schick, A. H. A.; Vielle, B.; Chauveau, C.; Gökalp, I.; Talley, D.G.;
Woodward, R.D.: “Atomization and Breakup of Cryogenic Propellants under High-Pressure
Subcritical and Supercritical Conditions” Journal of Propulsion and Power, Vol.14, nº 5
(1998), pp. 835-842.
(7) Chehroudi, B.; Cohn, R.; Talley, D.: “Cryogenic Shear Layers: Experiments and
Phenomenological Modeling of the Initial Growth Rate under Subcritical and Supercritical
Conditions” International Journal of Heat and Fluid Flow, Vol. 23, Issue 5 (2002), pp. 554563.
(8) Givler, S.D.; Abraham, J.: “Supercritical Droplet Vaporization and Combustion Studies”
Progress in Energy and Combustion Science, Vol. 22, Issue 1 (1996), pp. 1-28.
(9) Zhang, H.; Raghavan, V.; Gogos, G.: “Subcritical and Supercritical Droplet Evaporation
within a Zero-Gravity Environment: Low Weber Number Relative Motion” International
Communications in Heat and Mass Transfer, Vol. 35, Issue 4 (2008), pp. 385–394.
(10) Nomura, H.; Ujiie, Y.; Rath, H.J.; Sato, J.; Kono, M.: “Experimental Study of HighPressure Droplet Evaporation using Microgravity Conditions” Twenty-Sixth Symposium
(International) on Combustion/The Combustion Institute (1996), pp. 1267–1273.
(11) Tsue, M.; Nomur, H.; Niwa, M.; Miyano, H.; Sato, J.; Kono, M.; “Evaporation of a Fuel
Droplet in a High Pressure High Temperature Atmosphere” Japan Society for Aeronautical and
Space Sciences, Journal (ISSN 0021-4663), Vol. 37, nº 420 (1989), pp. 21-28.
(12) Fieberg, C.; Reichelt, L.; Martin, D.; Renz, U.; Kneer, R.: “Experimental and Numerical
Investigation of Droplet Evaporation under Diesel Engines Conditions” International Journal of
Heat and Mass Transfer, Vol. 52, Issues 15-16 (2009), pp. 3738-3746.
(13) Zhu, G.S.; Aggarwal, S.K.: “Transient Supercritical Droplet Evaporation with emphasis on
the Effects of Equation of State” International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 43,
Issue 7 (2000), pp. 1157-1171.
(14) Emekwuru, N.G.; Watkins, P.: “Analysis of a Two-Fluid Sprayer and its Use to Develop
the Number Size Distribution Moments Spray Model Part II: Computational Analysis”
Atomization and Sprays, Vol. 20, Issue 8 (2010), pp. 653-672.
(15) Oschwald, M.; Schik, A.: “Supercritical Nitrogen Free Jet Investigated by Spontaneous
Raman Scattering” Experiments in Fluids, Vol. 27, nº 6 (1999), pp. 497-506.
(16) Mayer, W.; Telaar, J.: “Investigation of Breakup of Turbulent Cryogenic Variable-Density
Jets” Atomization and Sprays, Vol. 12, Issue 5-6 (2002), pp. 651-666.
(17) Sanders, J. P. H. B.; Sarh, B.; Gokalp, I.: “Variable Density Effects in Axisymmetric
Isothermal Turbulent jets: a Comparison Between a First- and a Second-order Turbulence
Model” International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 40, nº 4 (1997), pp. 823-842.
(18) Barata, J.M.M.; Gokalp, I.; Silva, A.R.R.: “Numerical Study of Cryogenic Jets under
Supercritical Conditions” Journal of Propulsion and Power, Vol. 19, nº 1 (2003), pp. 142-147.
(19) Zong, N.; Meng, H.; Hsieh, S.; Yang, V.: “A Numerical Study of Cryogenic Fluid Injection
and Mixing under Supercritical Conditions” Physics of Fluids, Vol. 16, No. 12, 2004, pp. 42484261.
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING UBI2011 - 28-30 Nov 2011 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

(20) Sierra-Pallares, J.; Parra-Santos, M.T.; García-Serna, J.; Castro, F.; Cocero, M.J.:
“Numerical Analysis of High-pressure Fluid Jets: Application to RTD Prediction in Supercritical
Reactors” Journal of Supercritical Fluids, Vol. 49, Issue 2 (2009), pp. 249-255.
(21) Schmitt, T.; Selle, L.; Cuenot, B.; Poinsot, T.: “Large-Eddy Simulation of Transcritical
Flows” Comptes Rendus Mécanique, Vol. 337, Issues 6-7 (June-July 2009), pp. 528-538.
(22) Kim, T.; Kim, Y.; Kim, S.: “Numerical study of cryogenic liquid nitrogen jets at
supercritical pressures” The Journal of Supercritical Fluids, Vol. 56, Issue 2 (2011), pp. 152163.
(23) Chehroudi, B.; Cohn, R.; Talley, D.: “Spray/Gas Behaviour of Cryogenic Fluids under Suband Supercritical Conditions” Eighth International Conference on Liquid Atomization & Sprays
Systems, ICLASS-2000, Pasadena, California, USA, July 16-20, 2000.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING UBI2011 - 28-30 Nov 2011 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

Fibrous based materials in sustainable civil and
architectural applications - a review
Katherine Rosado, Catarina Guise, Rita Rebelo e Raul Fangueiro
Centre for Textile and Technology,
Fibrous Materials Research Group, University of Minho
rosadomk@det.uminho.pt

Rehabilitation and Sustainability – CT 18
Abstract
The aim of this review paper is to present a survey on fibrous materials used in key areas of construction and
architectural fields. Conceptual challenges involved in some of the applications are highlighted trying to define their
contribution for the so called “green” building. The main applications reviewed are concrete reinforcement,
structural health monitoring, insulation, and architectural membranes. On the other hand, trends appointed to this
area such as sustainability, weight reduction, enhanced durability and resistance, multi-functionality, biomimetization and hybridization are also discussed and analysed.
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Introduction
Innovations performed by the defence and aerospace industries on military equipment,
aircrafts, systems and materials have been expanded, over the last century, to other areas,
including building and architectural sectors.
The search for high performance materials to address the new construction sector challenges,
led to the research on fibrous materials and the realization of their high performance
potential. The properties of these materials include good mechanical strength, low density,
hydrophobicity, light weight, resistance to rot and fungi. Being resistant, light and water
repellent, fibrous materials can have superior performance even than steel, since corrosion
problems are not presented and lead to weight reduction in buildings, as much as 1/30 in
comparison to other conventional materials used for concrete reinforcement like steel or
aluminium. Other benefit that comes implicit with the reduction in weight is the energy and
money savings in logistics for their transporting (1) (2) (3).
Besides the need for new materials with improved properties, it was incremented nowadays
the conscience for applying more sustainable and ecological solutions. The building sector is
greatly affected in this aspect, since most of the energy consumed comes from the houses
(40% according to the European Commission). Worldwide attention is now placed on
sustainable policies and the governmental regulation imposed by the European Union and the
United States (4) (5). Inorganic fibrous materials employed in insulation showed to have great
performance preserving energy by reducing heat transmission and thus, reducing energy
consumption; besides, they are fire resistant. Even though, they seem to be effective, from
other perspective, the energetic life cycle of these materials revealed that their production is
not sustainable enough. Given these considerations, the option adopted is to combine
inorganic and natural fibrous materials for insulation (6) (7).
As defined by Derek Clements-Croome, high performance green buildings are: “energy and
resource efficient, non-wasteful and non-polluting, highly flexible and adaptable for long
term functionality; they are easy to operate and maintain, and are supportive of the
productivity and well-being of the occupants” (8). Fibrous materials and structures, such as
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fiber reinforced composites, are assumed top play an important role contributing for the
performance of these green buildings. With the aim of employing sustainable products in
construction, the trend is to include natural fibre materials in different applications
including insulation, filtration, polymeric and cementious matrices reinforcement, drainage,
etc. These natural fibres, such as coconut, flax, hemp and jute, being low cost, renewable
and biodegradable, do not create hazardous waste by-products, requiring less energy for
processing, and, having high specific mechanical properties, represent a good alternative to
the most common synthetic materials (properties are presented further on in this document)
(9) (10).

Concrete Reinforcement and Structural Health Monitoring
Plain concrete is characterized by a low tensile strength and low fracture resistance.
Moreover, concrete reinforced with steel rods presents corrosion problems, which are
accelerated when the concrete present cracks or the construction is placed by the sea.
As a solution to these problems, fibres can be added to concrete in order to reinforce the
mixture, increasing the fracture toughness and restraining shrinkage cracking performance.
Usually short fibres are added randomly distributed into concrete to reinforce the mixture, to
offer resistance to crack initiation and, mainly, to crack propagation. The magnitude of
strength and other mechanical properties provided to concrete are dependent on the fibre,
matrix and fibre-matrix properties, as well as highly influenced by the fibre dispersion within
the cement matrix (11) (12).
Other technique, more efficient but more costly, combine unidirectional continuous fibres
with polymers and integrate them into composites to conform hybrid fibre reinforced polymer
rods (FRPs). These composite rods placed into concrete replace steel and avoid corrosion.
Moreover, the FRPs offer huge flexibility in tailoring their properties by selecting different
fibre/matrix systems and composite structures (13) (14) (15). Figure 1 shows the mentioned
types of fibrous systems for concrete reinforcement.

Figure 1 - Types of concrete reinforcing fibrous systems distribution (16)

High performance fibres, including glass, aramid and carbon, are used in either of these
techniques of concrete reinforcement. Also, many research projects have been undertaken
studies over the last years with natural vegetable fibres like sisal, hemp, flax, jute, banana,
coconut and eucalyptus, since these materials have a more ecological life cycle including a
sustainable production. However, more research is still required on natural fibres to
overcome the quality variability dependent on weather, the high moisture absorption and the
restricted resistance to high temperatures. Table 1 presents the characteristics of diverse
fibrous materials used in concrete reinforcement compared to other conventional ones.
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Table 1 - Properties of typical textile fibres used for concrete reinforcement in comparison with metals (13)
Fibre
Flax
Hemp
Tenasco
Fortisan
Nylon 6.6 HT
Polyester HT
Polypropylene
Para-aramid HT
Carbon HM
E-glass
Basalt CBF
SWNT’s
Metal
Steel fibres
Steel
Aluminium

Tenacity
(N/Tex)
0.54
0.47
0.27
0.59
0.66
0.56
0.65
2
1.20
0.78
0.7-0.9
10.41
Tenacity
(N/Tex)
0.22-0.28
-

Tensile
Strength
(GPa)
0.831
0.705
0.405
0.885
0.752
0.778
0.591
2.88
2.196
2
1.8-2.5
13-53
Tensile
Strength
(GPa)
1.7-2.21
0.34-2.1
0.14-0.62

Extension to
break
(%)
3
2.2
16.5
6.4
16
7
17
2.4
0.7-1.7
4
3.1
16
Extension to
break
(%)
1.5-11
-

Young’s
Modulus
(GPa)
27.72
32.55
9
24.15
5
18.35
6.46
115.2
468.48
72.24
80-93
1-5x103
Young’s
Modulus
(GPa)
199
210
70

Density
(g/cm3)
1.54
1.50
1.50
1.50
1.14
1.39
0.91
1.44
1.83
2.58
2.65
1.3-1.4
Density
(g/cm3)
7.9
7.8
2.7

HT: high tenacity
HM: high modulus
CBF: continuous basalt fibre
SWNt’s: single-walled carbon nano tubes
Tex is the mass in g of 1 km of fibre or yarn

The use of FRPs in civil structures (Figure 2) as replacements of steel is gaining popularity due
to their light weight and very good corrosion resistance, despite their cost.

Figure 2 – Composite FRP bars for replacing steel in concrete reinforcement (17)

The need for health monitoring systems for maintenance and the security of the constructed
structures is nowadays seen as a priority. In the past years, the number of failures in
structures by environmental conditions or natural phenomena has increased. This is one of
the reasons justifying the various research works oriented to develop more economical and
efficient monitoring systems, to prevent the catastrophic consequences of these events,
giving an opportune alert.
The monitoring systems are based on sensors, and there are basically two methods of
integrating sensors in a structure: embedded or placed on the surface of the structure. The
developments in this area are diverse, including: strain gauges, wireless sensor networks,
bragg grating sensors, fibre optic sensors, ambient vibration-based health evaluations, GPSbased displacement sensors, piezofilm strain sensors, systems integrated in cementious
structures with piezoelectric-sensing materials adopted to have also reinforcing
characteristics, etc. In the last years, important contributions have been given by University
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of Minho on the development of a multifunctional braided composite rod (BCR) being able to
reinforce and to monitor simultaneously concrete structures. Figure 3 shows a BCR developed
at University of Minho, being tested under bending.

Figure 3 – (a) Carbon fibre composite rod tested under 3-poit bending (b) Short fibre composite tested under
compression (18).

Sensing materials such as carbon fibres and nanotubes immersed in composite bars reinforce
concrete instead of steel and at the same time may perform the structural monitoring. The
piezoelectric capacity of such materials is exploited obtaining a sensing behaviour expressed
by the change in electrical resistance with flexural strain (15) (19).

Thermal Insulation
Energy consumption is one of the most important factors when it comes to building
sustainability. The efforts to reduce the energy consumed for heating, ventilation and airconditioning are being redirected to the application of effective thermal insulation systems,
which are mainly produced with fibres. Another current, coming from the architectural field,
is the design of more bioclimatic environments where the requisites of insulation are
diminished. Moreover, the optimization of buildings energy behaviour has been enforced by
the scientiﬁc and public debates focused on the quality of the urban environment (20).
The Directive 2002/91/EC on the energy performance of buildings introduced the ‘‘energy
performance certiﬁcate of a building’’ were is referenced that more energy efﬁcient buildings
reduce the quantities of fossil fuels consumed and thereby reduce the amount of carbon
dioxide and sulphur dioxide emitted into the atmosphere, particularly on a micro- and mesoscale.
In order to minimise the building’s energy consumption by means of thermal protection of its
shell, insulating fibrous materials with low conductivity values, less than 0.04W/mK, have
been developed. The most widely used categories of insulating materials are inorganic ﬁbrous
mats (glass-wool, rock-wool and mineral-wool), organic foams (expanded and extruded
polystyrene and, to a smaller extent, polyurethane) and organic materials (natural vegetable
and animal fibres). When selecting an insulation material for a particular application, the first
considerations should be the thermal conductivity (thermal conductivity values of different
materials can be found in table 2) and the maximum allowed temperature for insulation.
Inorganic fibrous materials gain importance because of their high temperature resistance that
involves even fire protection. Although, after the concern in green buildings and sustainableenvironment activities were introduced, the solutions implemented were modified to a
combination of different types of natural and synthetic fibres that meet design and technical
requirements (7)(21).
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Table 2: Thermal conductivities of different regular construction and insulation materials (7) (21) (22).
Construction Material
Steel (100% recycled)
Plastering mortar
Reinforced concrete
Expanded clay concrete
Concrete
Ceramic blocks
Wood
Stone
Polyetilene
Plasterboard
Insulation Material

32.5
20
34
150
110

Thermal
Conductivity
(W/m,⁰C)
52.00
1.15
1.75
0.25
1.75
0.12
3.00
0.40
0.35
Thermal
Conductivity
(W/m,⁰C)
0.0335
0.040
0.02
0.035
0.036
0.022
0.056
0.072
0.053
0.068
0.03-0.06
0.04
0.038

Primary Energy
Consumption –
PEC (kWh/kg)
2.77
0.28
1.11
0.28
0.83
0.83
0.03
18.60
1.39
Primary Energy
Consumption –
PEC (kWh/kg)
20.00
20.00
4.45
-

Maximum allowed
temperature for
insulation (K)
Maximum allowed
temperature for
insulation (K)
348
505
923
366
922
922
1033
1033
-

925

0.012

4.17

-

120

0.04

-

-

Density (kg/m3)
7780
1950
2500
750
2400
350
2600
940
900
Density (kg/m3)

Extruded polyestyrene
Expanded polyestyrene
Polyurethane foam
Mineral fiber board
Mineral fiber pipe
Polyisocyanurate board
Calcium Silicate
Perlite block and pipe
Loose-fill perlite
Loose-fill vermiculite
Glass fiber
Rock-wool
Glass-wool
Reconstituted wood fibers
(OSB)
Corkboard

Most of the energy wasted due to inadequate insulation is never recovered and the tendency
in some of the world’s largest economies such as the US, China and India, air conditioning is
estimated to triple before 2030, according to the McKinsey/Vattenfall Climate Map (10).
Thus, the implementation of efficient insulation materials is vital for reducing this
consumption. On the other hand, for sustainable construction it is always important to
analyse the life cycle of the materials employed, considering the environmental impacts of its
production, waste generation and deposition. In table 3 it is presented a comparison between
the environmental impact produced by natural and inorganic fibrous materials. A more
exhaustive analysis of the life cycle of two different insulation materials with their respective
environmental impact indicators is presented on table 4.
Table 3: Comparison of environmental impacts of traditional and natural insulation materials (23).
Material
Coconut fibres
Flax Fibres
Sheep Wool
Cellulose flocks
Expanded
Polyestyrene (EPS)
Foamglass
Glass fiber
Mineral wool

42
4.4
12.3
4.2

Global Warming
Potential
(Kg CO 2 eq.)
0
0
-0.3
0.2

Acidification
Potential
(Kg SO2 eq.)
0.0250
0
0.0046
0.0025

30

95

2.3

0.0201

130
34
50-60

67
43
17

3.7
2.1
1.2

0.0229
0.0155
0.0052

Density (kg/m3)

Non Renewable
energy (Mj/kg)

50
25
30
35-70
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Table 4 – Environmental Condition Indicators (ECI) comparison of two insulation materials’ production (20).
Indicator’s characteristics
Environmental impact to air (air pollution)
 Greenhouse effect (kg eq. CO2)/kg insulation material
 Acidification (kg eq. SO4)/kg insulation material
 Eutrophication (kg eq. PO4)/kg insulation material
 Smog (kg eq.SPM) /kg insulation material
Environmental impact to soil (solid wastes)
 Solid wastes (kg) /kg insulation material
Environmental impact to water (liquid wastes and water
pollution)
 Liquid wastes (kg) /kg insulation material
 Water eutrophication (kg eq. PO4)/kg insulation material

Indicator’s value
Stone-wool
Extruded Polyestyrene
0.39-0.4
0.03
0.0007
0.0147

1.18
0.002
~0
~0

0.09

0.08

0.1119309
0.0000044

0.001
~0

Architectural Membranes
In the last three decades an impressive progress has been made in the building design to
include bioclimatic, biomimetic and thermal protection characteristics. These principles can
be distinguished in a particular element of architecture named as “Architectural membrane”
more notorious in recent designs for stadiums, airports, building facades, train stations, and
other big spaces (24). Some examples of the applications of these membranes can be
appreciated in figure 4.

German Pavilion Expo’67
Montreal, Canada
Architect Frei Otto

Stadium of Algarve
Faro, Portugal
Architect Damon Lavelle

Cartagena’s Hospital
Murcia, Spain
Architect Francesc Pernas

Denver International Airport
Denver, Colorado, U.S.A
Perez & Fentress Bradburn
Architects

Figure 4: Various applications of architectural membranes (25) (26).

Architectural membranes (also named as architectural fabrics or textile membranes) are
composed by fibrous materials (fabrics) and polymeric coatings. They present adequate
properties to build tensioned structures, such as high mechanical resistance, low weight
protection against fire and UV rays, having even the capacity to support loads and their own
weight. The fabrics generally used are synthetic like polyester, glass, and aramide, and as
common coatings polyvinylclhoryde (PVC), polytetrafluoroethylene(PTFE), teflon (PVDF) or
silicone (27). The coatings added to the fabrics help to overcome some of the fibre limitations
for these particular application (water absorption, tensional instability, insufficient
mechanical resistance) providing them with properties like impermeability, tensional
stability, UV protection, higher mechanical resistance and extra fire protection. The
properties of the most used combinations for architectural membranes are presented in table
5.
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Table 5 – Properties of the most common architectural membranes (27).

Tensile resistance
of weft/warp
[kN/m]
Fabric weight
[g/m2]
Trapezoidal strayed
weft/warp [N]
Light transmission
variability [%]
Wrinkle
recuperation
/flexibility
Reaction to fire
Cleanness
Unions by
Life cycle [years]
Price

Polyester fabric
with PVC coating

Glass fibre fabric
with PTFE coating

Glass fibre fabric
with silicone
coating

PTFE fabric with
PTFE coating

115/102

124/100

107/105

84/80

1200 (type 3)

1200 (type G5)

1100

830

800/950

400/400

960/700

925/925

10-15

10-20

<80

19-38

high

low

high

high

M2 (8NFP 92 503) B1
(DIN 4102)

M1 (8NFP 92 503)
B1/A2 (DIN 4102

A (ASTM E-108) sem
toxicidade nem
fumos

-

self-cleaning

self-cleaning

self-cleaning

thermic process
>25
high

vulcanization
>25
high

sewing

Easier with upper
layers
high frequency
>15-20
low

The resistance of these materials is mainly given by the resistance of the yarns/fibres place
normally at 0º and 90º in the fabric. The coating (polymeric resin) aside this, has the function
of protecting the fibres against UV rays, abrasion, adverse atmospheric conditions (humidity,
rain, snow, etc) and to provide geometrical stability to the fabric. Schematic images of
architectural membranes constitution are presented in figure 5.

Figure 5 - Architectural membrane constituted by fabric coated with a polymeric resin (28) (29).

The application of these architectural membranes contributed considerably for the reduction
of energy consumption (since some membranes let light pass through them), reduction of
weight and, on the other hand, gives a flexible material with more freedom of design to the
architects. Besides, the maintenance of these membranes is easier since most of them have
self-cleaning surfaces.

Trends
Among the light and resistant materials being studied by several research groups all over the
world for civil engineering and architectural applications, fibre reinforced composites are
being extensively considered due to their light weight, when compared to conventional
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materials. The combination of different functionalities in the same material, by using
different types of fibres, seems to be the key to overcome several issues imposed by each
specific application in these fields.
Regarding thermal insulation, the main trend is the reduction of weight and thickness;
researchers are exploring vacuum insulation as an innovation to the market. In these
solutions, specially engineered advanced fibrous materials and structures may also play a very
important role to fit the last legislation requirements imposed to this sector.
The sustainability of ecological and natural materials is a strong trend, visible mainly in the
construction field with the use of natural fibres in various situations, including concrete
reinforcement. On the other hand, the strong trend in architecture is the use of specially
design architectural membranes with enhanced properties, including sensing ability, for
covering large spaces, and the implementation of lighter composite sandwich panels for
interior divisions.

Conclusion
In conclusion, fibrous materials and structures opened up new possibilities for sustainable
civil and architectural applications due to their lightweight combined with very good
mechanical, acoustic and thermal. Fibrous materials can contribute for creating sustainable
buildings that save energy, reduce environmental impact and provide a quality indoor
environment for their occupants.
The future will bring more technological strategies and alternative visions of how to include
fibres for constructing sustainable places with an outline on social constructivist perspective.
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Abstract
Este trabalho tem como objetivo a apresentação dos principais benefícios e dificuldades ao se utilizar a metodologia
BIM em projetos de construção civil no Brasil, especialmente na cidade de São Paulo. Será apresentado os métodos e
tecnologias aplicadas para elaboração dos projetos e automação da compatibilização de projetos de diversas
disciplinas.
Key Words: BIM, Building Information Modeling, Modelagem da Informação da Construção, 4D.

1.

Introdução

Há alguns anos, quando os projetos deixaram de ser criados em pranchetas para
serem elaborados em softwares de sistemas vetoriais, houve um grande avanço nos processos
para projetos de construção civil.
Porém, toda a tecnologia empreendida neste processo ainda não reduzia o tempo
para a realização da compatibilização dos projetos, mantendo esta fase do processo lenta,
dispendiosa e propensa a erros. Os erros que porventura não tenha sido detectados neste
processo podem impactar fortemente sua fase construtiva, gerando ônus e descumprimento
de prazos.
A Modelagem da Informação da Construção, tradução para o português de Building
Information Modeling (BIM), proporciona uma visão global de todas as plataformas de
trabalho envolvidas, permitindo que diferentes projetistas, engenheiros, arquitetos e
departamentos correlatos atuem simultaneamente, antecipando problemas e situações que
ficariam visíveis apenas no decorrer da construção.
BIM é um conceito que envolve em seu fundamento a integração entre as diversas
áreas de conhecimento relevantes à realização de um projeto. A modelagem 3D paramétrica
e a interoperabilidade (comunicação entre diversos softwares) são características essenciais
que dão suporte a esse conceito.
Através das pesquisas realizadas em uma construtora e duas empresas de consultorias
paulistas, analisamos os principais benefícios e dificuldades ao se utilizar a metodologia BIM
em projetos de construção civil.

2.

Evolução do processo de elaboração dos projetos

Nos últimos 60 anos a computação gráfica tem evoluído constantemente,
proporcionando novas ferramentas que aprimoraram os métodos de elaboração dos projetos,
que, até o final da década de 70, eram realizados em pranchetas, conforme a imagem 1.
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Imagem 1: Processo de produção de projetos na década de 70, de forma manual e com utilização de pranchetas.
Fonte: Correa (1)

De acordo com Saad apud Ferreira (2), já na década de 60, a computação gráfica
começou a ser inserida em pesquisas universitárias e em pequenas empresas, que
desenvolveram softwares para necessidades específicas, e apenas no final da década de 70,
passaram a ser comercializados atingindo os profissionais da área técnica no início da década
de 80, com o lançamento do software AutoCAD, da Autodesk.
Durante a década de 80, a forma usual de projetar utilizando computação gráfica
limitava-se ao 2D. No final dos anos 80 e início dos anos 90 iniciou-se o uso de softwares que
possibilitavam a elaboração de projetos em 3D, porém apenas com o uso de objetos vetoriais,
sem a inserção de informações pertinentes ao projeto, conforme a imagem 2 e 3.

A

B

Imagens 2 e 3: Projeto elaborado em 2D, como nos anos 80 (A), e em 3D como nos anos 90 (B). Fonte: Acervo do
autor.

Na década de 90, segundo Corrêa(1), houveram alguns estudos acadêmicos realizados
na Inglaterra e, dentre eles, havia o Really Universal Computyer Aided Production System
(RUCAPS), que utilizava um conceito “geometria de caixa” em que vistas 2D, previamente
elaboradas, de um objeto tridimensional eram coladas em um prisma retangular. Esses
elementos podiam ser modelados, criados por linhas de código ou por listagem de
parâmetros. A barreira para utilização desta tecnologia era o custo e a necessidade de
utilização de mainframes (o Sonata – sucessor do RUCAPS – custava cerca de 30 mil libras). Em
1997, um grupo de formandos do MIT (Massachussets Institute of Technology) em conjunto
com um grupo de ex-funcionários da empresa de softwares Parametric Technologies
Corporation (PCT) e alguns investidores fundaram a empresa Revit Technologies Corporation
e colocaram no mercado o Revit que revolucionou a indústria de softwares para a construção
por ser o primeiro software de modelagem de edifício paramétricos no mercado, conforme a
imagem 4. A Revit Technologies Corporation foi comprada pela Autodesk em 2002.
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Imagem 4: Processo de produção de Projeto com Revit Architeture. Fonte: Sutherland (3).

Com o aumento das funções dos softwares para modelagem, houve a possibilidade de
aumentar também as informações obtidas durante a execução da modelagem. O
desenvolvimento de plataformas que se possa convergir essas informações tornou-se não
apenas desejável, mas também um vislumbre de trabalhar com todo o projeto como um
produto único, mantendo todos os setores envolvidos atuando de maneira compassada no
decorrer da elaboração.
É neste cenário que inserimos o BIM, apresentando essa possibilidade em seu
conceito, ampliando ainda mais as áreas de interação, indo além das informações de
modelagem gráfica e proporcionando a aplicação de inúmeros parâmetros.
No final do ano de 2004, os simuladores de projetos foram lançados. Neles a
integração se estende além das plataformas CAD, utilizando-se de softwares de gestão, como
Microsoft Project, Primavera e similares. Ou seja, além da modelagem em 3D, pode-se
integrar também ao modelo um cronograma das atividades, possibilitando a simulação do
projeto antes da execução. Desta forma é possível visualizar e compatibilizar todos os
projetos de uma construção, transformando-os em um único modelo interativo que permite a
aplicação de um cronograma, onde pode-se visualizar com precisão qualquer estágio da obra,
tornando possível a detecção de interferências e análise de pontos críticos durante execução
de forma visual, conforme a imagem 5. Essa convergência de informações foi denominada
como 4D.
Atualmente, a forma mais usual de aplicação do BIM é o 4D, porém há uma forma
mais completa de aplicação: o 5D. No qual, além de elaboração do 4D, há integração com
softwares para elaboração de planilhas, como Microsoft Excel, por exemplo. Essa aplicação
ainda está sendo utilizada como projeto-piloto e seus resultados ainda não foram divulgados.

Imagem 5: Processo de verificação de interferências realizado pelo Navisworks. Fonte: Material de Apoio da
Autodesk (4).
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3.
3.1

Entrevistas realizadas
Entrevista 1 - Construtora

Foi realizada uma entrevista com a Coordenadora do Núcleo de BIM de uma sólida
construtora de grande porte, com mais de 35 anos de mercado e lucro líquido de mais de 10
milhões de Reais anual. Esta construtora é conhecida por ser pioneira em implantar novas
tecnologias e foi selecionada por obter, reconhecidamente, um processo de implantação de
BIM com sucesso.
Há três anos, a construtora iniciou a implementação do BIM com o projeto piloto em
um edifício de padrão econômico. Hoje a empresa conta com 25 projetos com o BIM
implantado, a maioria em etapa de pré-construção ou concorrência e quatro estão sendo
desenvolvidos desde o início junto a projetistas parceiros.
Conforme o quadro 1, as principais razões que levaram a construtora a optar pela
adoção do BIM, separando-as por área de atuação, são:
Quadro 1: Área de atuação e principais razões de implantação do BIM, conforme as autoras com base em informações
prestadas pela construtora.
ÁREA DE ATUAÇÂO
PROJETOS

ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO

ÁREA DE OPERAÇÃO
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
GESTÃO DE FACILITIES

PRINCIPAIS RAZÔES
-Maior Confiabilidade (Redução dos erros de compatibilização)
-Maior Produtividade (Rápida resposta as alterações de escopo)
-Otimização do projeto (EAV, Análise de Desempenho,
Sustentabilidade)
-Quantificação automatizada
-Rastreabilidade das atividades
-Cálculo da demanda real dos serviços por fases e ou setor
-Estudo do impacto das alterações de escopo
-Gestão das Informações (Execução e Suprimentos)
-Controle de escopo integrado
-Planejamento e Controle de Medição
-Diminuição do “As Built” – Registro das alterações de escopo
-Registro das informações do empreendimento

Para realizar a implantação do BIM, foi necessário cerca de €167.000,00 em
investimentos em Infraestrutura, capacitação, softwares e hardwares e cerca de um ano para
conclusão dos primeiros estudos e projeto-piloto. Com os resultados destes, obtiveram os
primeiros resultados e identificaram a necessidade de adequação da tecnologia à realidade
interna da empresa. Com esses indicativos, foi iniciado o desenvolvimento de aplicativos
internos, procedimentos e capacitação de profissionais para adequar a tecnologia e seu uso às
reais necessidades.
Para adequação ao novo sistema, algumas alterações no sistema organizacional foram
necessárias. Dentre elas, foi criado o Núcleo de BIM dentro da unidade de tecnologia, na área
de Engenharia & Projetos, responsável pela implementação, gestão e uso da tecnologia na
empresa. Hoje, boa parte dos projetos que estão em fase de concorrência passam pelo Núcleo
para o levantamento de quantidade e elaboração do cronograma 4D. Além disso, junto à
equipe de coordenação de projetos, auxiliam na análise crítica do projeto a partir de
checagens de interferências entre as diversas disciplinas.
Como resultado do BIM, obtiveram 60% de redução do custo no processo de
levantamento de quantitativos, além de um aumento considerável, porém não mensurado, da
produtividade em cada projeto. O Núcleo de BIM da construtora não possui um indicador para
medir se houve redução no prazo para finalização de projetos (design), uma vez que estes não
são desenvolvidos internamente, mas observa que normalmente os projetos em que foi
utilizada a tecnologia BIM têm acompanhado os prazos tradicionais do projeto, que dependem
da tipologia e complexidade do edifício e ainda superam em qualidade os projetos não
realizados com essa metodologia, tornando as informações extraídas mais confiáveis. Entre os
aspectos positivos, foi observado também a redução real de prazos e custos.
Apesar das vantagens apresentadas, houveram pontos negativos na implantação como
a dificuldade na mudança da cultura interna da empresa e a falta de procedimentos e boas
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práticas consolidados no mercado brasileiro. Dificuldade em encontrar projetistas que se
utilizem do processo e entreguem projetos em BIM. Com relação aos softwares, é citada a
falta de maturidade dos softwares e dificuldade em compartilhar arquivos com projetistas
parceiros (baixa capacidade das extranets).
A entrevistada acredita que o desenvolvimento de normas e padrões brasileiros e a
adequação das ferramentas ao nosso mercado podem viabilizar a ampliação da adesão do BIM
pelo mercado nacional. Outro ponto mencionado é a necessidade que projetistas
(arquitetura, estrutura e instalações), construtores e incorporadores implementem e adotem
a tecnologia para que ela possa trazer ganhos a todos os envolvidos ao longo de todo o ciclo
de vida do edifício.

3.2

Entrevista 2 – Empresa de Consultoria em Implantação de BIM

Também foi realizada entrevista com um consultor atuante em aplicação do sistema
BIM para área de AEC (Arquitetura, Engenharia e Construção), sócio-diretor de uma empresa
especializada em implantações de BIM.
Um dos primeiros questionamentos realizado ao entrevistado foi com relação à
quantidade de empresas que atuam com o BIM atualmente e os segmentos mais abrangidos
pela metodologia. Segundo suas informações, há mais de vinte escritórios de arquitetura e
cerca de cinco construtoras e incorporadoras com o processo de BIM implantado, porém
dentre estes poucos estão com um processo de BIM aplicado em sua totalidade, sendo a
grande maioria aplicada apenas nas áreas de projetos com o uso de softwares capazes de
quantificar e qualificar os componentes dos projetos. Esse utilização parcial da tecnologia é
chamada por ele de “Little BIM” e a tecnologia implementada por completo seria o “Big
BIM”.
Em tese, uma das razões para esse fato, talvez seja a falta de consolidação no
mercado atual, já que a falta de indicadores sólidos das reais vantagens do processo ainda
causa certa insegurança em sua aplicação. Outra razão pode ser o fato de boa parte dos
fornecedores ainda não atuar com BIM, tornando, em sua opinião, a integração ineficaz.
Ainda comentando sobre as dificuldades na implantação, temos a falta de mão de
obra qualificada, já que para o processo boa parte dos softwares utilizados para projetar são
novos e pouco conhecidos pela maioria dos projetistas do mercado, e atualmente são poucos
os projetistas que procuram por iniciativa própria uma capacitação abrangendo o BIM. O
entrevistado, afirma ainda que para a adequação dos profissionais de AEC à metodologia é
necessário tanto a capacitação, quanto uma maior pressão das empresas para que haja uma
reciclagem nos profissionais atuantes. Ele crê que, em cerca de cinco anos, serão
desenvolvidos softwares com interface mais intuitiva, facilitando o processo de elaboração.
Outra dificuldade que o processo envolve é a necessidade de uma rigorosa
administração das informações e processos, e a falta de visão administrativa em escritórios de
arquitetura acaba por tornar mais difícil a implantação. Em resumo, se o processo não for
visualizado de forma holística, pode ficar difícil mensurar os benefícios em detrimento das
dificuldades apresentadas durante a aplicação.
Empresas que estão sempre em busca de inovações, modernização e novas tecnologias
se adaptam melhor com a implantação do BIM do que empresas que optam por manter as
formas tradicionais de trabalho arraigadas em seu corpo técnico, e talvez por essa razão, a
implantação em empresas com menos de 20 anos de existência seja mais fácil.
Os impactos que podem ocorrer no mercado com a massificação do BIM é a mudança
no perfil do profissional atuante, que passará ter maior participação nos estudos, concepções
e análises em decorrência do menor tempo atuando na elaboração do design, alterando
também, os perfis de contratações. Também poderá haver uma mudança nos planos de
negócios das empresas que terão mais informações, podendo gerir seus contratos de forma
distinta, ampliando a produtividade e reduzindo os desperdícios ocasionados com retrabalhos.
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Um conflito resultante do BIM é entre incorporadoras e projetistas. A visão da
incorporadora é que, uma vez o BIM implementado, o projeto ficaria mais fácil de ser
realizado, demandando menor tempo e esforço e, em consequência, os valores cobrados
pelos projetistas deveria ser menor. Em contrapartida, para os projetistas poderem projetar
em BIM é necessário um alto investimento e capacitação e o projeto entregue é muito mais
coeso que os não elaborados com essa tecnologia. Portanto, na visão dos projetistas, o valor
do projeto deveria ser aumentado em função da sua confiabilidade ou o valor pago por hora
para os profissionais contratados. O entrevistado sugere ainda que, para reduzir esse conflito,
poderia ser adotado pela empresa que optar por trabalhar com BIM uma divisão dos lucros
obtidos com o processo, incentivando dessa forma, os profissionais a se manterem cada vez
mais capacitados com as novas tecnologias que forem surgindo no mercado.
Sua projeção para o BIM no mercado nacional é que em cinco anos uma grande fatia
do mercado estará atuando com o “Little BIM”, a utilização parcial do processo, resumindo-se
aos projetos modulados em softwares 3D e algumas poucas empresas ampliando para o 4D. Já
em quinze anos, o processo estaria abrangendo também o 5D, incluindo no processo os
orçamentos elaborados de maneira dinâmica. Posteriormente a esse avanço, é provável que
seja apresentada uma nova tecnologia, com novas formas de se atuar com projetos de
construção civil.

3.3

Entrevista 3 - Consultor

A terceira entrevista foi realizada com um Arquiteto, Executivo de Vendas e Consultor
da uma renomada empresa multinacional do ramo de softwares e soluções em projetos,
profundo conhecedor de softwares e processos para implantação do BIM em AEC.
O entrevistado afirma que atualmente no Brasil, o BIM é aplicado em diferentes
empresas como construtoras, incorporadoras, pequenos escritórios de projetos tanto de
arquitetura, como de estruturas e algumas poucas empresas de instalações. E informa ainda
que o segmento de maior facilidade para aplicação do BIM é o de arquitetura, e em
contrapartida, o segmento com maior dificuldade é o de instalações, especialmente o de
elétrica.
Ele afirma ainda que uma das maiores dificuldades da implantação do BIM em uma
empresa é a necessidade de uma mudança radical de processo e na forma de pensar no
projeto. Uma vez que o projeto em CAD 2D é o resultado da documentação gráfica que vai
para a obra, ele não contém todas as informações necessárias à sua execução. Já o BIM inclui
todas as informações necessárias em qualquer fase, inclusive o CAD 2D.
Sem dúvida, a centralização das informações e a possibilidade de que a evolução do
desenvolvimento do projeto já parta, desde o princípio, com essa centralização é uma das
maiores vantagens da aplicação, pois permite a adequação do projeto de acordo com as
necessidades de todas as disciplinas, verificando e antecipando interferências e falhas que
poderiam ser dispendiosas em uma fase mais avançada do projeto. Dessa forma, podem-se
citar alguns impactos imediatos decorrentes da implantação que são: melhor previsibilidade,
garantia dos custos da construção e análise da construtibilidade.
Ele afirma que, dado o atual momento econômico do país, sua sensação é que o BIM
irá perdurar por pelo menos mais 5 anos, tendo uma adesão de cerca de 30% do mercado
nesse espaço de tempo.
Com relação ao BIM no cenário mundial, em alguns países como EUA, China,
Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia já existem várias empresas que adotaram a metodologia.
Nota-se ainda que, o crescimento no uso está intimamente ligado ao crescimento econômico
e que empresas que estão no fim da cadeia, como construtoras e clientes finais, passem a
conhecer o conceito e tenham interesse em aderir e à partir deste momento demandar dos
projetistas sua aplicação e uso.
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Segundo orientação do entrevistado, para adequar-se ao conceito BIM, o profissional
de AEC deve primeiro entender o conceito e não querer usar softwares BIM como se fossem
CAD’s. Ou seja, ele deve-se utilizar de todas as ferramentas disponíveis no processo para que
o projeto possua todas as informações necessárias. Em segundo lugar, o profissional deve
pensar de forma colaborativa e ver que os benefícios podem ser não apenas internos, mas
também muito mais externos e principalmente para seu cliente. Agora se o profissional irá
oferecer seu projeto como produto final, então deverá negociar o valor do que estará
podendo oferecer, uma vez que seu produto é melhor e contém mais informações.
A difusão no meio acadêmico pode ser uma iniciativa para ampliar a adoção do BIM
como ferramenta usual e cotidiana, afirma o entrevistado.

3.4

Considerações finais

Um dos principais itens para o sucesso da implantação é a criação de um ambiente
colaborativo. O ambiente colaborativo pode ser compreendido como uma situação em que
todos os profissionais envolvidos participam, opinam, cooperam, dividem experiências e
habilidades em prol de um objetivo em comum, no caso, que as informações se apresentem
da forma mais coesa possível, desta forma facilitando o trânsito de informações e sua correta
utilização nas diversas áreas de aplicação.
Para que esta situação seja possível, é necessário que exista um esforço mútuo de
todos profissionais, bem como da gerência de comunicações, para que as informações
relevantes ao projeto não permaneçam em posse de um único departamento ou profissional.
Isso muitas vezes ocorre devido a uma cadeia hierárquica deficiente, em que os profissionais
de diferentes áreas não se sentem aptos ou capacitados para realizar questionamentos frente
a profissionais com maior senioridade.
A metodologia BIM exige que todos os envolvidos estejam igualmente informados e
capacitados para operar as ferramentas necessárias para sua execução. Todos deverão estar
cientes do escopo, prazos, métodos construtivos e premissas consideradas para execução do
projeto, bem como, todos os envolvidos devem estar habilitados e capacitados para a correta
utilização do sistema, uma vez que é através deste que as informações serão coletadas.
Será necessário que um grande número de funcionários atuantes no mercado se
atualizem e se capacitem para facilitar a transição da forma de trabalho e também será
necessário que o processo seja inserido na grade curricular dos cursos de Arquitetura,
Engenharia, Tecnologia em Construção Civil e demais cursos correlatos a AEC, para que dessa
forma os profissionais já sejam inseridos no mercado com esse conhecimento.
Assim como cada empresa tem uma estrutura distinta, em cada uma delas o
investimento necessário será distinto. Para grandes incorporadoras será necessário um maior
número de equipamentos, softwares, manutenção, capacitações e treinamentos, o que,
consequentemente gera também um maior custo. Já no caso de pequenas empresas de
projetos, por exemplo, o custo de implantação pode até ser menor devido à estrutura
diminuta, porém o valor pode tornar inviável sua implantação, principalmente se for
direcionado para um único projeto.
É importante observar na implantação a definição clara das necessidades de cada
sistema a ser implantado. Construtoras podem ter necessidades distintas de incorporadoras ou
de empresas de projetos. O sistema desenvolvido para uma pode ser superdimensionado para
outra, ou vice-versa. Para cada situação haverá necessidades e investimentos distintos,
sempre considerando a quantidade de dados e informações e o número de profissionais
trabalhando simultaneamente. Em alguns casos, apenas dois ou três softwares integrados já
propiciam uma visão geral do projeto como um todo, porém há situações em que um número
maior de softwares pode ser necessário, gerando a necessidade de um número maior de
equipamentos, servidores, treinamentos, etc., e consequentemente, um custo maior na
implantação e manutenção do sistema.
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Resumindo, para implantação do sistema BIM é exigido um investimento expressivo
para realizar as modificações e aquisições necessárias para a estruturação das áreas
envolvidas com equipamentos e softwares adequados, sistema de gestão integrada eficiente,
gestão de comunicação em perfeito desempenho entre todas as áreas envolvidas,
capacitações, treinamentos e consultorias. E apenas uma análise detalhada realizada por
profissionais capacitados em cada situação pode gerar uma especificação adequada das
necessidades para implantar o BIM.
É também indispensável a necessidade de padronização dos processos. Como o BIM é
baseado em uma única fonte de dados, é vital que sejam determinados padrões, bibliotecas e
normas para serem utilizadas em todo o ciclo de vida do projeto e que no início da execução
deste, estejam disponíveis para todos os envolvidos. A elaboração de uma biblioteca pode ser
realizada pela própria empresa onde o BIM estará sendo aplicado, ou pela empresa
fornecedora dos insumos, que poderá desenvolvê-la de acordo com os parâmetros e
comportamentos de cada item parametrizado, ou ainda, por consultores contratados.
Como exemplo, podemos citar a padronização de uma biblioteca de blocos de
concreto. Cada tipo bloco utilizado no modelo pode ser parametrizado e atributado,
constando informações como custo, dimensão, resistência, etc., e ao se projetar define-se
qual destes tipos de bloco será utilizado. Se em determinado momento do projeto decide-se
que os blocos terão de ser substituídos, um novo tipo de bloco pode ser aplicado, já com seus
parâmetros e atributos pré-definidos, proporcionando uma atualização automática nos dados,
plantas e documentos relacionados.
O papel de um CADManager torna-se necessário para garantir que as normas e
bibliotecas utilizadas estejam dentro dos parâmetros estipulados.
O quadro 2 apresenta as principais vantagens e dificuldades relatadas pelos usuários e
consultores de BIM.
Quadro 2: Principais das vantagens e dificuldades na aplicação do BIM, conforme as autoras.
Vantagens
Diminuição de Erros: a convergência de informações
inseridas em um único projeto propicia o
compartilhamento destas, auxiliando a eliminar a
redundância de dados, e a redução significativa de erros
em todas as etapas do projeto, desde sua concepção até
final do seu ciclo de vida.
Aumento da Produtividade: com a automatização do
processo, a perspectiva é que se reduza o tempo
despendido na elaboração do desenho e um maior tempo
dedicado à estudos e ao projeto, propondo soluções que
otimizem a construção.
Melhoria no planejamento: a integração das informações
e a modelagem do projeto permite ao profissional de
planejamento elaborar cronogramas mais precisos, com
uma análise visual dos caminhos críticos.

Estimativas mais precisas: a parametrização das
informações permite que todos os insumos sejam
quantificados de maneira automatica, reduzindo
drasticamente o tempo dispendido com o levantamento
quantitativo e proporcionando ao orçamentista maior
precisão e coerência nas estimativas.
Diminuição nos riscos: com o projeto totalmente
construído de maneira virtual anteriormente ao início
das obras, há um maior controle sobre possíveis falhas
construtivas ou problemas durante a execução,
proporcionando dados mais precisos para as estimativas
de riscos.

Dificuldades
Qualificação dos profissionais: com a enorme gama de
novos softwares sendo aplicados ao processo, uma
capacitação e qualificação dos profissionais atuantes em
projetos torna-se necessária. Os projetistas atuantes no
mercado terão que aprender a projetar utilizando as
novas ferramentas, fato que, pode ocasionar uma certa
relutância em aderir ao BIM.
Necessidades de grandes investimentos: independente
do tamanho da empresa a adotar o BIM, um grande
investimento para implementação será necessário. O
montante do investimento está intrísecamente
relacionado ao tamanho da empresa, não sendo possível
determinar valores únicos ou específicos para a adoção
do processo.
Dificuldade em medir os benefícios: apesar de existir
relatos positivos à adoção da metodologia BIM, como
esta ainda é recente e, proporcionalmente ao número
de empresas voltadas para a construção civil, há poucos
casos de aplicação oficialmente relatados, torna-se
difícil adotar indicativos precisos dos benefícios que a
metodologia fornece.
Ausência de padronização: em algumas situações, a
criação de uma biblioteca para BIM demanda muito
tempo, tornando a execução do projeto com este
processo inviável. No Brasil, ainda há uma carência
dessas ferramentas, que são essenciais para o
desenvolvimento em BIM.
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Atualmente o processo ainda está sendo absorvido pelo mercado e são poucas as
empresas que divulgam os resultados dos seus projetos-pilotos, o que torna difícil criar
indicadores que possam comprovar que o processo é realmente benéfico para a empresa, mas
os poucos casos oficialmente relatados mostram um quadro com ótimos retornos, tanto em
precisão nas informações e melhorias em execução, quanto em lucro final.
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Abstract
In the recent years the evaluation of building performance in terms of environmental, social and economic aspects is
a discussed topic in the Slovak republic. The purposes of building assessments from these aspects are due to the
determination of real building states from a safety and reliability point of view, the possibility of building
comparisons, the effect of environmental buildings potential and the proposal of measures resulting in sustainable
buildings. In Slovakia the building environmental assessment system (BEAS) has been developed at the Institute of
Environmental Engineering, Technical University of Košice. The base of new system is systems and tools used in many
countries (BREEAM, LEED, Green Globes, SBTool, HK-BEAM, NABERS, LEnSE, etc.). The proposal of BEAS applicable in
condition of Slovak Republic will be presented in this paper. The paper also presents the evaluation of selected office
buildings in the phase of their conceptual design.
Key Words: sustainable building, building environmental assessment, office building assessment

Introduction
Due to an increasing awareness of the effects of the contemporary development model on
climate change and the growing international movement towards high performance buildings,
the current paradigm of building is changing rapidly. Such change is affecting both the nature
of the built environment as well the actual method of designing and constructing a facility.
This newly emerging approach differs from established practice in the following important
ways: by selecting project team members on the basis of their eco-efficient and sustainable
building expertise; increased collaboration among the project team members and other
stakeholders; greater focus on global building performance than on building systems; a strong
emphasis on environmental protection for the whole life-cycle of a building; careful
consideration of worker health and occupant health and comfort throughout all phases;
scrutiny of all decisions for their resource and life-cycle implications; the added requirement
of building commissioning, and a real emphasis on reducing construction and demolition
waste [1, 2]. Appropriate choice of distribution system can ensure the quality of air at lower
air exchange. To ensure air quality in indoor environment of buildings contributes
significantly to the effective choice of an appropriate distribution of ventilation [3]. In
assessing the performance of buildings, the scope of environmental evaluation is widening,
marking an evolution from a single criterion consideration, like the economic performance of
buildings, towards a full integration of all aspects emerging during the lifetime of a building
and its elements. It becomes there - fore clear, that “Sustainable Buildings” is a broad, multicriteria subject related to three basic interlinked parameters: economics, environmental
issues, and social parameters [4, 5]. In order to identify these indicators that influence the
capability of building performance assessment models, a comprehensive survey of
construction industry professionals was conducted using questionnaire survey technique while
the data was analyzed using AHP (Analytic Hierarchy Process) [4].
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Building environmental assessment tool in Slovakia

A

Site Selection and Project Planning

B

Building Construction

C

Indoor Environment

D

Energy Performance

E

Water Management

F

Main fields of assessment

In the recent years the evaluation of building performance in terms of environmental, social
and cultural aspects is a discussed topic in the Slovak republic. The new building
environmental assessment system has been developed at the Institute of Building and
Environmental Engineering, at the Technical University of Kosice. The systems and tools used
in many countries were based on the new system development for applications under Slovak
conditions. The main fields and relevant indicators of building environmental assessment
were proposed on the basis of available information analysis from particular fields of the
building performance and also according to our experimental experiences. The foundation of
system development was mainly based on the SBTool. BEAS is a multi-criteria system which
included environmental, social and cultural aspects. The proposed fields and indicators
respected and adhered to Slovak standards, rules, studies and experiments. The developed
assessment system for Slovakia contains 6 main fields. The weights of main fields of
assessment are shown in the figure 1 [6].

21.34

Waste Management

14.54
22.52
27.84
7.80
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0,00

5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00

Weights [%]
Figure 1-BEAS main field of assessment

Hierarchy structure allowed using Multi-criteria analysis (MCA) for weight significance
determination. MCA is a tool for effective evaluation and decision support. Analytic hierarchy
process (AHP) is one of the Multi-criteria analysis methods. AHP is a theory of measurement
through pairwise comparisons and relies on the judgments of experts to derive priority scales.
It is scales that measure intangibles in relative terms. The comparisons are made using a scale
of absolute judgments that show how much one element dominates another with respect to a
given attribute [7]. The multi-criteria framework incorporates the consideration of
environmental issues in a development and it will play an important role in the evaluation
approach. In the table (Table 1) is shown developed building environmental assessment
system for Slovak.
To ensure that the indicators developed are applicable to the operations of the business it is
necessary to verify and revise the indicators through fieldwork reviews and consultation with
experts and stakeholders. This series of verification/modification processes is repeated until
a refined set of indicators is obtained that is both necessary and sufficient to monitor the
sustainability performance of the buildings [8].
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Table 1-Proposed field, sub-fields and indicators in BEAS
A

A1

A2

B
B1

B2

C

D
D1

D2
D3
E

F

Fields, sub-fields and indicators
Site Selection an Project Planning
A1.1 Selection of ecologically valuable or sensitive land
A1.2 Selection of land vulnerable to flooding
A1.3 Selection of land near to a water object
A1.4 Selection of Brownfield lands
A1.5 Distance to road-traffic infrastructure
Site selection
A1.6 Distance to commercial and cultural facilities
A1.7 Distance to public green space
A1.8 Distance to engineering (utilities) networks
A1.9 Possibilities of renewable energy sources utilization
A1.10 Applicable orientation to maximize passive solar potential
A2.1 Development of density
A2.2 Possibility of change of building purpose
A2.3 Relationship of design with existing streetscapes
Site developmnet
A2.4 Policies governing use of private vehicles
A2.5 Guarantee of sufficient public green space
A2.6 Use of trees for solar shading and sequestration of CO2
A2.7 Maintenance or development of wildlife corridors
Building Construction
B1.1 Product environmental labelling
B1.2 Use of materials that are locally produced
Materials
B1.3 Use of recycled materials
B1.4 Use of substitutes in concrete
B1.5 Radioactivity of building materials
B2.1 Primary energy embodied in building materials
LCA
B2.2 Global warming potential
B2.3 Acidification potential
C1 Thermal comfort during the heating season
C2 Thermal comfort during the cooling season
C3 Ventilation
C4 Noise attenuation through the exterior envelope
C5 Noise isolation between primary occupancy areas
Indoor Environment
C6 Daylighting
C7 Shading and blinds
C8 Artificial lighting
C9 Interior materials
C10 Pollutant migration between occupancies
Energy Performance
D1.1 Energy for heating
D1.2 Energy for domestic hot water
Operation Energy
D1.3 Energy for mechanical ventilation and cooling
D1.4 Energy for lighting
D1.5 Energy for appliances
Active systems on
D2.1 Solar system/heat pump
using renewable
D2.2 Photovoltaic technology
energy sources
D2.3 Heat recuperation
D3.1 System of energy management
Energy Management
D3.2 Operation and maintenance
E1 Reduction and regulation water flow
E2 Surface water run-off
Water Management
E3 Drinking water supply
E4 Using filtration “grey water”
F1 Plan of waste disposal originated in construction process
F2 Measures to minimize waste resulting from building operation
Waste Management
F3 Measures to minimize emission resulting from building construction
and demolition

21.34

14.54

22.52

27.84

7.80

5.97

Way of assessment
Each main field has several indicators which have the intent of assessment and the scale of
assessment. This scale is from negative (-1 point), acceptable practice (0 point), good
practice (3 point) and best practice (5 point). Result of each indicator is obtained so that the
point from scale is multiplying with weight of indicator. To support BEAS a software tool
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enabling comprehensive evaluation of buildings was developed. The software tool for BEAS is
based on the international software tool in Microsoft Excel for building environmental
assessments – SBTool. The tool has nine evaluative lists. The first evaluative list serves as the
identification for the assessed building. The register of main fields and determining indicators
is in the second evaluative list. In the next six evaluative lists are main fields of assessment.
The result is presented in last evaluative list in form of column graph and comprehensive
tables.

Office buildings assessment
Eight office buildings located in the east of Slovakia were selected for the system
verification. In the Figure 2 are shown results from buildings evaluation and a total score of
assessment for each main field. Office building marked as 1 is located in Snina, 2 is located in
Spišská Nová Ves, 3 is located in Košice, 4 is located in Michalovce, 5 is located in Bardejov,
and office buildings marked as 6, 7 and 8 are located in Košice.

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00

-1,00
1

2

3

4

5

6

7

8

A Site Selection and Project Planning

1,77

2,18

1,62

1,80

2,43

2,02

1,79

0,73

B Building Construction

0,36

1,05

0,62

1,54

1,54

1,42

0,75

-0,03

C Indoor Environment

2,90

3,70

3,20

1,90

2,60

3,4

3,4

1,7

D Energy Performance

2,47

2,32

1,35

1,18

1,48

0,14

1,19

0,38

E Water Management

1,85

2,85

2,00

3,00

2,60

0,8

2

1,6

F Waste Management

0,58

2,65

2,77

-0,35

-0,35

1,38

1,38

1,38

Figure 2-Results of office buildings assessment

Results
In the Figure 3 there is presented average result of assessment in column graph. The field
“Site selection and project planning” obtained average value of 2.01; “Building construction”
value of 0.95; “Indoor Environment” value of 3.21; “Energy performance” value of 1.62;
“Water management” value of 2.32 and field “Waste management” value of 1.25. The total
weighted building score is 2.00 which is classified as Environmentally acceptable building on
the base of classification key shown in the Table 1. The results from the comprehensive
environmental assessment of selected offices it can assert, that it is necessary to propose
measures to improve the environmental suitability and safety of the evaluated office
buildings in all assessed fields.
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Figure 3-Results of office buildings assessment

Table 1-Classification key
Score
-1
0
3
5

Category
Environmentally unacceptable building
Environmentally acceptable building
Environmentally friendly building
Sustainable building

Discussion
By integrating the building with the site in a manner that minimizes the impact on natural
resources, we can maximize human comfort and social connections. The development
footprint should enhance the existing biodiversity and ecology of the site by strengthening the
existing natural site patterns and making connections to the surrounding site [9].
According to study [10] weighting is the heart of all assessment schemes since it will
dominate the overall performance score of the building being assessed. An appropriate
assessment tool must provide the possibility for a designer to consider the sensitivities of
these factors in single and multiple analysis together with the sensitivity of the weighting
[11]. Identifying assessment indicators requires rigorous method of solving multi-criteria
decision making problems of choice and prioritization in policy making.
This paper introduced the system BEAS developed in Slovakia. The paper also presents the
evaluation of selected office buildings in the phase of their conceptual design. For the
purpose of next system verification, a statistically significant set of buildings is required to be
evaluated. The outcome from the system verification will be result in the modification of
indicators weighting.
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Conclusion
This paper presents the development of a building environmental assessment methodology
and system that is intended to assist the design process. The proposed environmental
assessment system of buildings applicable in Slovak conditions consists of 6 main fields and 52
relevant indicators. The basis of system development consists of systems and methods used in
many countries, especially SBTool. The main fields are building site and project planning,
building constructions, indoor environment, energy performance, water management and
waste management. The proposed fields and indicators respect Slovak standards, rules,
studies and experiments. The weighting coefficients were developed to suit local conditions
such as climate or to reflect the prioritized policies and will be modified for various type of
buildings. This paper introduced a comprehensive method of identifying indicators for
assessment in office buildings applying feasibility, completeness, effectiveness and multiattribute decision making rules. The aim of this paper was also introduced the proposal and
verification of BEAS. The percentage weights of significance were determined for proposed
sub-fields and relevant indicators. The selected office buildings were evaluated from this
point of view. The average score of assessed buildings is 2.00 which is classified as
“Environmentally acceptable building”.
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Abstract
Building environmental assessment is a specific complex of proceedings oriented towards systematic and objective
evaluation of a building’s performance. These processes lead to the design, construction and operation of buildings
with respect to criteria for sustainable development. The Slovak building environmental assessment system (BEAS)
was developed on the basis of existing systems used in many countries. The main proposed fields are: building site
and project planning; building construction; indoor environment; energy performance; water management and waste
management. The aim of paper is to describe a method of identifying and weighting of fields for assessing the
sustainable performance of buildings in Slovakia. The hierarchy structure of BEAS allowed the use of multi-criteria
analysis for weight significance determination. The significance weights of proposed fields were determined by the
mathematical method of the Analytic hierarchy process, the Saaty method and the Pairwise comparison method Fuller method.
Key Words: building environmental assessment, sustainable buildings, Saaty method, Fuller method

Introduction
The field of building environmental assessment has matured remarkably quickly since the
introduction of BREEAM, and the past thirteen years have witnessed a rapid increase in the
number of building environmental assessment methods in use world-wide. The most
significant building environmental assessment systems used over the world are BREEAM,
Green Globes, LEED, SBTool, CASBEE, HK-BEAM, NABERS, LEnSE, etc. [1].
A few national tools can be used as global tools by changing national databases. These tools
have been developed by various institutes and for different purposes, for example, research,
consulting, decision making and maintenance. These issues lead to different users, such as
designers, architects, researchers, consultants, owners, tenants and authorities. The tools
cover building life cycle differently, relying on different guidelines and databases. The
building environmental assessment tools do however require varying amounts of data for their
assessment. The use of databases varies among the building environmental assessment
systems and tools. The results of the building environmental assessment can be presented in
the form of graphs, tables, grades, certificates, and reports, graphs and tables being the most
popular forms. Moreover, most of the building environmental assessment tools use different
kinds of reports to present the results of the environmental assessment [2].

Building environmental assessment system in Slovakia
In recent years the evaluation of building performance in terms of environmental, social and
economic aspects has become a topic of discussion in the Slovak Republic, as well. This topic
is often discussed by architects, designers and developers. The new building environmental
assessment system (BEAS) has been developed at the Institute of Environmental Engineering,
Technical University of Košice. The systems and tools used in many countries have been the
foundation of the new system development applicable under Slovak conditions, mainly the
SBTool. The BEAS has been developed for the preliminary stages of the life cycle, i.e. predesign and design. This system contains six main fields and 52 indicators. The main fields and
determining indicators of BEAS are based on the available information analysis from particular
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fields and also on one’s own experimental experience. The proposed fields and indicators
respect and adhere to Slovak standards, rules, studies and experiments.
The methodology of the derivation of assessment field in BEAS has been performed according
to a study [3]. An field list has been derived by a three-step process. In order to establish a
comprehensive set of fields of the building environmental assessment method for office
buildings, a combination of reviewing existing methods of building environmental assessment
used worldwide, valid Slovak standards and codes, and an academic research paper has been
conducted. A three-step process has been conducted in this method. The first step, a full
range of fields relating to the sustainable building efficiency, has been collected through a
wide-ranging literature review. In step 1, based on reviewing the existing building
environmental assessment systems and indicators have been collected (Table 1)[4-10].
Table 1-The most significant building environmental assessment systems [4-10]
System

Country

Initiated

BREEAM

UK

1990

Green
Globes

Canada

2004

SBTool

28 countries

1996

LEED

USA

1998

CASBEE

Japan

2001

HK-BEAM

Hong Kong

1996

NABERS

Australia

2001

LEnSE

**

2006

Main fields
Management, Healthy and well being, Energy use, Pollution
transport, Materials, Land and ecology, Waste Water
Energy, Water, Resources, Indoor environment, Emissions,
Environmental management
Site selection, Project planning and development; Energy and
resource consumption; Environmental loadings; Indoor environmental
quality; Functionality and controllability of building systems; Longterm performance; Social and economic aspects
Sustainable site, Water efficiency, Energy & Atmosphere, Materials
& Resources, Indoor environmental quality, Innovation & Design
process
Quality Q – Building environmental quality and performance (Indoor
environment, Quality of service, Outdoor environmental on site) and
loadings L – Reduction of building environmental loadings (Energy,
Resources and materials, Off-site environment)
Site aspects, Materials aspect, Water use, Energy use, Indoor
environmental quality, Innovations and performance enhancements
Land, Materials, Energy, Water, Interior, Resources, Transport,
Waste
Environmental aspects, Social aspects, Economical aspects

*Belgium, France, Great Britain, Germany, Netherlands, Greece, Switzerland a Czech
Republic
In step 2, a draft field list has been selected from the full field list based on an in-depth
analysis. In step 3, a questionnaire survey has been conducted in order to get the comment
from the experts to refine the draft fields.
Final main assessment fields in BEAS are presented in the Table 2. As a result, a final list of
fields has been proposed. The final list of fields and their significance are presented in the
next sections of this paper.
Table 2-Final main assessment field in BEAS [2]
System

Country

Initiated

BEAS

Slovakia

2009

Main fields
Site Selection and Project Planning, Building Construction, Indoor
Environment, Energy Performance, Water Management, Waste
Management

Weighting indicators
Significance weight of proposed fields and indicators was determined by mathematical
method. Mathematical mechanism for evaluation processes in field of environmental
engineering is extensive. There are many methods for determination of significance criteria,
significance parameters, control of dependency, tests of sensitivity, etc. For example: Multicriteria analysis, Analytic hierarchy process (AHP), Saaty method, Metfessel allocation, Point
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method, Pairwise comparison method - Fuller method, etc. These methods were analyzed and
evaluated in the context of environmental assessment requirements respect to qualitative
and quantitative characteristics of determining indicators ranking. Consequent analysis of
methods for criteria weights estimation was performed. The Saaty method was used for
determination of percentage weight of indicators on the base of indoor air quality
measurement. Strategies and approaches to environmental assessment of buildings affected
by varying degrees of exactness are more or less comprehensive and take into account the
principles of uniformity and independence. Specifically, for the purposes of environmental
assessment and certification of buildings, there has been found no relevant methodology so
far. Knowledge in this area can only be inspiring for scientific work on the proposed system of
environmental assessment of buildings. A number of options for determining the significance
of the instrument were developed, e.g. methods of Multi-criteria analysis, a method for fixing
the weights of criteria using the criteria tree, the method of awarding points on the chosen
scale, and the method of paired comparisons. Saaty method, which was also used for
determining the significance weightings of indicators, sub-fields and fields of buildings
environmental assessment, seems to be the most appropriate of them. According to a study of
Andersen and Panek [12], this method of multi-criteria analysis was used to determine the
weights of significance of E-audit used in Poland.
Questionnaire survey
A questionnaire survey which aims to weight the final fields in BEAS has been conducted with
the experts. Eleven experts participated in the study. Their task was the determination of
significance intensity of main fields according nine-point scale of relative importance.
Consequently the order and weights of significance of main assessment fields was
determined.
According AHP method, the numerical value of fields in a comparison matrix is determined by
the Saaty’s nine-point scale of relative importance for pairwise comparison (Table 3) [13, 14].
Table 3-Scale of relative importance for pairwise comparison
Intensity of
significance

Descriptor
Verbal Scale
Equal importance of both elements

Explanation
Two elements contribute equally

3

Moderate importance of one element over
another

Experience and judgment favour one element
over another

5

Strong importance of one element over
another

An element is strongly favoured

7

Very strong importance of one element over
another

An element is very strongly dominant

9

Extreme importance of one element over
another

An element is favoured by at least an order of
magnitude

1

Intensity of 2, 4, 6, and 8 can be used to express intermediate values. Intensities 1.1, 1.2, 1.3, etc. can be used
for elements that are very close in importance.

In the table (Table 4) is shown intensity of significance of main assessment fields according to
nine-point scale of relative importance.
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Table 4-Intensity of significance of main assessment fields

Variant\Criterion

A – Site
Selection and
Project
Planning

B – Building
Construction

C – Indoor
Environment

D – Energy
Performance

E – Water
Management

F – Waste
Management

Expert 1

7

8

8

9

5

4

Expert 2

9

8

9

9

8

5

Expert 3

9

7

7

9

7

7

Expert 4

7

5

9

7

5

5

Expert 5

8

7

7

9

6

6

Expert 6

9

5

9

9

7

7

Expert 7

7

7

7

7

5

5

Expert 8

5

7

7

7

5

5

Expert 9

5

7

7

7

5

5

Expert 10

7

5

7

7

7

5

Expert 11

7

5

5

9

5

5

On the base of intensity expression of significance has been assigned the order of fields. In
the table (Table 5) is shown identification of significance of main assessment fields
determined by experts. The number 1 means the most important field, number 2 means the
second important field, etc.
Table 5-Expert identification of significance of main assessment fields

Variant\Criterion

A – Site
Selection and
Project
Planning

B – Building
Construction

C – Indoor
Environment

D – Energy
Performance

E – Water
Management

F – Waste
Management

Expert 1

4

2

2

1

5

6

Expert 2

1

4

1

1

4

6

Expert 3

1

3

3

1

3

3

Expert 4

2

4

1

2

4

4

Expert 5

2

3

3

1

5

5

Expert 6

1

6

1

1

4

4

Expert 7

1

1

1

1

5

5

Expert 8

4

1

1

1

4

4

Expert 9

4

1

1

1

4

4

Expert 10

1

5

1

1

1

5

Expert 11

2

3

3

1

3

3

Weights

0,2134

0,1454

0,2252

0,2784

0,0780

0,0597

In the figure (Figure 1) is shown final weights of main fields of assessment in BEAS. In first
main field marked as A - Site Selection and Project Planning are assessed site selection,
project planning, urban design and site development. In second main field marked B Building Construction are assessed materials, LCA and energy flows. In the third main
assessment field marked as C – Indoor Environment are assessed thermal comfort, humidity,
acoustic, daylighting, TVOC, indoor air quality, radon, NOx, PM10 and microbe. In next main
field marked as D – Energy Performance are assessed: operation energy, active systems on
using renewable energy sources and maintains energy. In main field marked as E – Water
Management are assessed reduction and regulation water flow, surface water run-off,
drinking water supply and using filtration “grey water”. In the last main field marked as F –
Waste Management are assessed plan of waste disposal and waste minimalization.
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Figure 1-Weights of main fields of assessment in BEAS

Discussion
The amount of information and tools are available to assist designers and builders in
incorporating sustainable technologies and design strategies in their projects. In relation to
existing tools, many reports [15, 16, 17] present a description of the characteristics for a
number of evaluation tools which are used for building and building materials, nationally and
internationally. According to comparison of methods and tools it is possible to suggest that
the approaches of these methods are principally not very different. Several differences are
found in terminological expression, and in some of them the different indicators are assessed
under the same areas. Again, the methods of impact rate classification are also different and
mostly respect their national conditions and requirements. They cover the building’s life
cycle differently. The method sensitivity can also vary and the indicators independence is not
always secured. In the table (Table 6) is shown comparison of weights of building
environmental assessment fields in various systems and in BEAS [4-9].
Table 6-Weights of building environmental assessment fields
Main fields

SBTool
[%]

Green
Globes
[%]

LEED
[%]

CASBEE
[%]

HKBEAM
[%]

NABERS
[%]

BEAS [%]

Building Site

12.5

11.5

20

15

13.2

16.67

21.34

Building Construction

0

10

19

13

12.3

13.33

14.54

Indoor Environment

16.7

20

22

20

25.9

6.67

22.52

Energy

20.8

36

25

20

41.3

16.67

27.84

Water

0

10

7

2

6.3

6.67

7.80

Waste

22

12.5

0

0

0

0

5.97

Others

28

0

7

30

1

40

0.00

Conclusion
The developed building environmental assessment system applicable in Slovak conditions
consists of 6 main fields and 52 relevant indicators. The basis of assessment development
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consists of systems and methods used in many countries, especially the SBTool. The main
fields are building site and project planning, building construction, indoor environment,
energy performance, water management and waste management. The aim of paper was the
identification and determination of weights of fields in BEAS. Eleven experts participated in
the study. Their task was the determination of significance intensity of main fields according
nine-point scale of relative importance. Consequently the order and weights of significance of
main assessment fields was determined. The field of energy performance was determined as
the most significant field with the weight of 27.84 %. The field of indoor environment has the
weight of 22.52 %, site selection and project planning 21.34 %, building construction 14.54 %,
water management 7.8 % and the field of waste management obtained the lowest weight of
5.97 %.
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Abstract
This paper presents a tool which goal is aiding the user to choose the best Decision Support Software between a set
of Software residing in a database, according to the features desired, and using multicriteria decision methods.
This application was developed using the C# programming language and allows to save in a file all user data, such as
the set of Decision Software Tools under consideration and its features to be used afterwards.
Key Words: Multicriteria Decision Methods, Decision Support Software.

Introduction
Nowadays making decisions, especially in the business world, requires a lot of responsibility,
because of the consequences they may bring. To choose a software tool is not an easy task,
because of the available number of alternatives and characteristics under consideration. All
choices must be well thought out. Thus, it becomes increasingly necessary to consider all the
alternatives on the market in order to choose the best one available, for each case under
study.
The number of Decision Support Software available in the market has been increasing
dramatically making the choice of the best option for a particular context a complex task.
We developed an application aimed to assist users (experienced or not) to choose the best
Decision Support Software for each case.
We started by considering the multicriteria methods and the calculations they involve [1][2],
and some review papers on Multicriteria Decision Aid Tools and Applications [3][4] and [5].
The methods used in the software developed will be explained with an illustrative example.
Before starting to develop the application, we also explored Web-HIPRE [6], which is a
software for decision analytic problem structuring, multicriteria evaluation and prioritization.
There are some common features between this software and our application, but while WebHIPRE is more general, our application is focused on support selection of decision software
packages, having some characteristics that help in the selection of these applications, like
the possibility to view their webpage.
Our application, called beSmart, is represented by the logo shown in figure 1.

Figure 1 - beSmart’s logo

We believe that our application is innovative. Besides the MCDAS Tool [3][4][5] we didn’t find
in the literature any other tools dedicated to the selection of multicriteria software. beSmart
was a completely new developed application, designed to help users to select decision
support software, in a simple and intuitive way, helping the user to make the best possible
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decision. It can also be used with other types of problems. Due to the methodology used,
which is carried out in steps, the user can realise in what stage he or she is in the decision
process, helping to make the decision process more reliable.

Multicriteria methods
To make comparisons between different software we used three multicriteria methods:
SMART [7], AHP [8] and ValueFn, based on the Utility Theory [9][10].
SMART method: is a simple and quick technique to decide the priority between alternatives.
It consists of assigning points to each alternative, where higher scores represent more
important alternatives.
AHP method: is a structured technique for dealing with complex decisions. Consists in filling
a table, by assigning a degree of importance to each criterion, in relation to another. This
method requires the computation of the consistency rate, which is a mathematical value of
reference that shows the consistency of the comparison done. According to Saaty (1980) this
rate should be lower than 0.10 [8].
ValueFn method: corresponds to a function that maps directly to the evaluation of the
alternatives. It can be a maximization or a minimization function, depending on the user's
intention to maximize or minimize the given attribute.
These methods will be further explained bellow.

Application Development
This application was developed in three steps: requirements analysis, modelling using UML
(Unified Modelling Language) [11] and, finally, implementation.

Requirements analysis
The requirements analysis was done through some meetings with the client, where it was
realized what he really wanted, as described next.
The main goal of this application is to make comparisons between a set of software, where
the user may select software and characteristics involved, as well as the methods he wants to
use in his comparison. The beSmart’s task is classifying software according to the user’s
preferences.
Among all the requirements asked, stand out the possibility to edit the software list, allowing
managing contents of the database, which means the database should be dynamic, and also
allow the user to have his own database file.
There are other important aspects required like seeing the software webpage, which allows
visualizing the list of software in the database and its webpage (see figure A7 in appendix A).

Modeling using UML
In order to obtain a good code organization regarding all tasks required, we performed the
problem modeling using UML language [11].
We created a Use Cases diagram (see figure 2), Sequence diagrams that describe how a given
function is performed, and finally a Class diagram that describes the structure of the main
classes of our software (see figure 3).

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING UBI2011 - 28-30 Nov 2011 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

Figure 2 - Use Cases diagram

The use cases diagram (figure 2) describes all actions that a user can perform in the
application. Different colors are used to represent different groups of actions.

Figure 3 - Class diagram

In the class diagram, the ManagementDataBase class (ManagementDa… in figure 3) is
responsible to apply the Decision Support Module to the Database Module.
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Implementation
The application architecture is organized in three layers:
1. Data, which is responsible to provide information to the business layer.
2. Business, which makes all the calculations needed for the final result.
3. Interface, which is responsible for user interaction with the system.
The language chosen for the design of this application was C# [12][13], due to a requirement
imposed by the scope where the project was integrated.

Using beSmart
The first interaction with the software is the welcome window, which has a welcome message
to the user.

Figure 4 - Welcome Window

After the user presses the enter button, he can start using the application. A small user guide
is presented in appendix A.
A comparison example is given in appendix B.

Decision Process Explanation
To start the decision process, the user must choose the set of software to be compared.
Then, the user is prompted to indicate which features (criteria) he wants the program to
include in the decision process. After this, the user is faced with the task to assign weights to
the features chosen, using SMART or AHP.
If the SMART method is chosen, the program presents the features and the user must assign
10 points to specify the least important feature. Then, he assigns a higher number of points
to other features, depending on their importance compared to the least important one. After
that, it is necessary to normalize the values entered. This is computed by dividing each value
by the sum of all values. The results are shown in a table, as in the following example:
Table 1 – Computing the priority of criteria using SMART

Criteria

Points

Interaction with User

10

Cost

15

Sum

25

Priority

1
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If AHP method is chosen, a table is presented to the user allowing pair-wise comparison of
criteria in the achievement of the overall goal (select the best software).
The main diagonal of the table is filled automatically. The user must assign the comparison
values above the main diagonal, respecting the scale proposed by Saaty (1980) [8], although
intermediate values may be used:
Table 2 – Saaty’s scale

If x has/is … that/than y
The same importance
A little more important
A much more important
A far more important
Absolutely more important

So the preference
number to be given is:
1
3
5
7
9

Values like 1/5, for example, may also be used to represent that y is much more important
than x, while 5 represents that x is much more important than y (as in table 2).
For each column, the sum of all values is computed. Then the result matrix is normalized.
Afterwards, the sum and the average of the values contained in each line are evaluated. The
average values are the final weights of each criterion.
The next step is calculating the consistency rate. Initially, the comparison matrix is multiplied
by the final weight matrix calculated above. Subsequently, each value is divided by the
corresponding value of the weight matrix, resulting in a vector. The average of these values is
very close to its maximum eigenvalue (
. Then it is necessary to calculate the consistency
index, which for a matrix of size N is given by the following formula:

Afterwards, Saaty’s Random Index (RI) table (table 3) is used, to check the consistency rate.
Table 3 – Saaty’s Random Index
N
RI

1
0.00

2
0.00

3
0.58

4
0.9

5
1.12

6
1.24

7
1.32

8
1.41

9
1.45

10
1.49

11
1.51

12
1.54

13
1.56

14
1.57

15
1.58

16
1.60

Depending on the number of features to be compared (N) the RI is chosen. The maximum
value that we have found was for N=16. Finally, to evaluate the consistency rate, the
consistency index is divided by RI. If the consistency rate is less than 0.1, the matrix is
considered consistent. If the value is greater than 0.1, an iterative method will be applied to
improve the consistency rate.
If we have to iterate to improve the consistency rate, the steps used are described below:
Multiply the final weight matrix by the matrix containing the values entered, resulting
in another weight matrix.
Normalize this matrix, and obtain a new matrix of final weights.
Compare this new final weighted matrix with the one obtained previously.
o If the maximum difference between each value is 0.0001, recalculate the
consistency rate, the same way as before.
o If the difference is higher, the steps are repeated. It means it is necessary to
multiply the last final weight matrix by the matrix that contains the values
entered, normalizing the resulting matrix and re-check the difference with the
previous final weight matrix.
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After this phase has been completed successfully, begins a new one that can be called
Priority Setting. This phase is mainly directed to the feature. For each feature, the user can
choose between these two methods: AHP or ValueFn.
If the user chooses the ValueFn method for each feature, he is prompted to choose if he
wants to maximize or minimize it. For example, in the case of the cost of software feature,
the user would want to minimize it. On the other hand, in the case of the quality of user
interaction feature, the maximization would be more adequate.
Then, for each feature/software, one of the following formulas is used, depending on the
interest to maximize or minimize it. In the case of minimization the following formula is
applied:

In the case of maximization, the applied formula is:

Min and Max are the minimum and maximum values presented in the software chosen. The
following example shows how the priorities are evaluated using the ValueFn (in a case of
maximization):
Table 4 – Compute the priority of Interaction with user, maximizing the feature

Software
A
B
C
Min
Max

Interaction with User
1
3
5
1 (A)
5 (C)

Sum

Priority
0
0.5
1
1.5

Normalized Priority
0.000
0.333
0.667
1

After the priorities are calculated, they are normalized.
For a case in which it is intended to minimize the feature, the results are:
Table 5 – Compute the priority of Cost, minimizing the feature

Software
A
B
C
Min
Max

Cost
100
800
1000
100 (A)
1000 (C)

Sum

Priority
1
0.22
0
1.22

Normalized Priority
0.818
0.182
0.000
1

AHP method can also be used in this step (setting priorities to software). This works just like
explained above for the criteria.

Final Results
The final ranking of the software is obtained by doing some final calculations. The priorities
for each software, relative to each criterion, are multiplied by the weight of the respective
criteria. Then, for each software, the previously obtained values are summed up. These
values are the final software weights, considering all criteria.
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The software with highest value will appear at the top of the rankings, and the rest in
descending order. This result is finally presented to the user.
Several graphics and tables are showed to the user to support the interpretation of the results
achieved (see figure B8 in appendix B).
beSmart is available for free download and is ready to be installed through the following link:
http://code.google.com/p/besmart/ [14]. All documentation about this application can also
be consulted in the software webpage.

Conclusion and future work
Although its implementation was complex and time consuming, the decision support module is
totally functional, and its success makes the results provided by beSmart safe and reliable.
We consider that beSmart interface is intuitive for a user who does not know the methods
used in a decision-making process. Moreover, this application is generic and can be used to
make any kind of comparison, not only software but also other things like cars, computers,
and so on.
As future work, it is our intention to improve the software by adding new features like
sensitivity analysis, which will allow giving even more confidence to the user on the results
obtained. We also plan to implement a Help Module, with a search system, able to present to
the user some tips to clarify doubts during the decision process.
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Appendix A
beSmart User Guide

Figure A1 - Software List window

Software List Window
After the welcome window, it appears the Software List window (figure A1). Here it can be
accessed the list of software available and their characteristics.

Menu Bar
The menu bar is presented in all windows except the welcome window. There are three submenus: DataBase, Software and Help.
DataBase sub-menu
In this menu the user can open a file with the appropriate data, “save” or “save as” the data
into a file, and finally exit the application.
Software sub-menu
The main feature of this program is to compare software. So, the user starts a comparison of
software by selecting the option Start a new Comparison, in this menu. When this button is
pressed, it appears in the beginning of each line a check box, which will allow selecting the
set of software to be compared.
The next option is Edit Software List, which allows adding or removing software as well as
their characteristics.
Finally in this menu the user can see the software web page pressing the button View
Software Webpage.
We will further explain these two options bellow.
Help sub-menu
The Help sub-menu presents two options: Tutorials and About.
In the Tutorial option, the user can see the information about how to use each of the
multicriteria methods presented above. Figure A2 shows an example. Figure A3 shows the
About beSmart window with the developers of the application.
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Figure A2 – AHP Tutorial: explains how to use the method

Figure A3 - About beSmart window

Edit Software List
This option gives the chance to the user to manage his software list, by performing the
following actions: add new software or delete software from the list (see figure A4).
This option also allows adding, removing or editing software characteristics.

Figure A4 - Edit Software List window

Figure A5 – Adding a new software called “Make Decisions”

Add Software
If the user wants to add new software, in addition to name, identification and webpage link,
he must fill in all other characteristics (see figure A5).
Edit Software
To edit Software information, the user has to select which one he wants to edit and fill with
the correct values.
Delete Software
If a software item no longer exists, or simply loses interest to the user, it can be deleted from
the database.
Add Characteristics
There are three types of characteristics: numerical, qualitative and yes/no characteristics. A
numerical characteristic is a number, to be applied to characteristics like cost. A qualitative
characteristic is described by a scale, such as, 1-bad, 2-normal and 3-good. Finally, there are
yes/no characteristics, to be applied to characteristics like on-line help.
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When the user adds a new characteristic, it is added to all the software in the list, but with
the null value. The user then has to complete its values with the option Edit Software (see an
example in figure A6).
Edit Characteristics
This option allows the user to select which characteristics he wants to edit. After that, one by
one, they will appear to be edited with new information.
Delete Characteristics
In the same way that we edit characteristics we remove them, by selecting which ones we
want to remove and pressing the delete button.

View Software Website
The user can see each software website by double-clicking on the software’s name (see figure
A7).

Figure A6 - Adding a new qualitative characteristic called
Functionality

Figure A7 - Viewing the Decision Explorer
Software website

Compare Software Process
As explained before, to start a new comparison we have to go to the software sub-menu, in
the menu bar, and press “Start a new Comparison”.
After that, the user has to select the software that he would like to compare. When the set of
software is selected, the next button has to be pressed. Then, the following window appears
and the stage is increased. Also, the progress bar, which is in the bottom of the page, moves
forward 25% per stage, in the total of 4 stages. This bar only allows the user to realize at
what stage he is, and how far it takes to finish the process.
Now the user has to select the characteristics that he would like to compare, checking the
corresponding boxes.
With all the software and characteristics selected, it is time to start giving weights to criteria
and priorities for the software within each criterion.
Firstly the user selects the method to define criteria weights, between Smart (figure A8) and
AHP (figure A9).
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Figure A8 - Defining weights with Smart method

Figure A9 - Defining weights with AHP method

Each method should be filled according to the information given in the tutorial.
Then, the user proceeds to the definition of priorities between alternatives, for each
criterion. Here it can be chosen ValueFn (figure A10) or AHP method (figure A11). The
difference between this step and the previous one is that it can be chosen a different method
for each characteristic, instead of using the same method for all.

Figure A10 - Defining priorities with ValueFn method

Figure A11 - Defining priorities with AHP method

At the end of this step, the process can be concluded, by pressing the Finish button. Then,
the results are shown in a ranking table, including the weights given to each software (see an
example in figure B8).

Appendix B
Example of a comparison done using beSmart software
After opening the application, we must go to the DataBase menu and select Open. Then, we
choose a database file with beSmart extension, click Ok and the list of software in the
database will be displayed. To make comparisons, we must go to the Software menu and
choose Start a new comparison (or simply use CRTL+N).
Then, it will be displayed the window presented in figure B1. Here we should choose the set
of software to be compared, between 2 and 16 software.
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Figure B1 – Selecting software

On this example, the selection was Decision Explorer, Expert Choice and Logical Decisions.

Figure B2 – Selecting characteristics

The next step is to select the characteristics considered important. In this example we
selected Cost, Interaction with user and On-line Help (see figure B2).
Pressing Next button, it is time to give weights to the characteristics or criteria, specifying
the relative importance of each one, compared to others. To do that, we need to choose a
method, which can be Smart or AHP.

Figure B3 – Giving weights to the characteristics using
smart method.

Figure B4 – Defining priorities for Cost using ValueFn
method

In this example we choose the Smart method. We give 10 points to the least important
characteristic (On-line Help), 20 points to the most important (Cost), and 15 to Interaction
with the user (see figure B3).
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Then, we move to the next step by pressing Next button. Now, we need to define the
priorities of each characteristic. Here we can choose between ValueFn and AHP method.
For the first characteristic (Cost) we decided to choose the ValueFn method and minimize it
(see figure B4).
Then, we select the next characteristic (Interaction with the user), by pressing Next button.
For this one we choose AHP method.
As we can see in figure B5, the values we gave are not consistent. So, to have better results,
we decided to change these values, until we achieved a good consistency rate (figure B6).
For the last characteristic (On-line Help) we choose ValueFn method again, but this time
maximizing the characteristic (figure B7).

Figure B5 – Defining priorities for Interaction with
user (bad consistency rate)

Figure B7 – Defining priorities for On-line Help

Figure B6 – Defining priorities for Interaction with
user (good consistency rate)

Figure B8 – Final Results

Completing this step, we finish the process and get the final results (see figure B8).
The results we got indicate that we should choose Decision Explorer, with 0.53 of priority;
then Logical Decisions, with 0.35 of priority; and finally Expert Choice, with 0.12 of priority.
To conclude, the software more appropriate in this case, considering the user choices, would
be Decision Explorer.
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RESUMO
Este trabalho consistiu na medição do campo magnético com as bobines de Helmholtz com um
Teslimetro (dc)[1] e um aparelho testador de exposição á radiação magnética (ac)(ELT-400)
sobre um monitor Philips (107S), 220-240 V~50 Hz, 0,9 A. Em que a finalidade deste em ac é ver
o impacto da exposição do utilizador sobre as radiações emitidas pelo monitor a nível de saúde
humana..

1. INTRODUÇÃO
Cada vez mais temos de ter em atenção o impacto das radiações sobre o ser humano para evitar
desastres a nível da saúde e bem estar fisico e psiquico. Para isso devem ser feitos estudos de
investigação de várias situações para evitar tais desastres no ser humano quanto á exposição de
radiações.Para isso foi feito um levantamento de resultados teórico/práticos sobre as bobines de
Helmholtz a nível de campo magnético e também num monitor de computador nos laboratórios
de Electromagnetismo Universidade da Beira interior .

2. CORPO DO ARTIGO
As radiações emitidas pelos aparelhos tecnológicos a todos os níveis devem ser cada vez mais
controladas, pois o ser humano tem de estar protegido e conhecer os efeitos/causas das
radiações a que somos expostos. Nesta investigação foram utilizados dois aparelhos de medida do
campo magnético um teslímetro em dc e um testador de exposição magnética ac.[1]
Temos a considerar o ICNIRP-Comissão Internacional de radiação não-Ionizante proteção. ICNIRP
1998 OCC.(ocupação humana) e o público em geral (Gen.Pub.).[1]

2.1 Figuras, procedimento experimental e Tabelas

Através desta experiência como demonstra a figura foi feita uma análise gráfica:
Fig 1 Montagem esquemática das bobines de Helmholtz

2.2 Procedimento experimental
Em primeiro lugar liga-se o teslímetro e ajusta-se o zero para fazer a compensação de campos
magnéticos constantes, designadamente o campo magnético terrestre.
Após o teslímetro estar ajustado a zero com uma intensidade I=0 nas bobines coloca-se a
sonda no centro geométrico das bobines e lê-se o valor da posição na escala da régua graduada
em mm que corresponde a Z=0, para cinco valores da intensidade I medem-se os valores
correspondentes do campo magnético, com estes valores medidos traça-se o gráfico de B versus
I. Através duma regressão linear ajusta-se uma recta aos valores experimentais(Fig1).

Mantendo uma intensidade de corrente I=1,0 A nas bobines, move-se a sonda ao longo dos eixos
z´s medindo-se os valores do campo magnético(Fig3), com as medidas feitas traça-se um gráfico
De B versus Z e calcula-se Bteórico.
Fig 2.-Medição gráfica do campo magnético B(Z=0) em dc
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Neste gráfico podemos verificar que á medida que aumentamos o valor de I(intensidade)
aumenta o valor de B(campo magnético).Logo para z=0 B varia linearmente com I.

Fig 3.-Medição gráfica do campo magnético B para variação da posição de Z para I=1,0 A
em dc.

B versus z, para I=1.0 A
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Neste gráfico notamos que a curva de Bmedido se aproximar de Bteórico.
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Tabela 1 medição de parâmetros em ac dum medidor de campo magnético,
relativamente a um monitor informático[1]

Parâmetros de
medição em
ac
ICNIRP 1998
Gen.Pub.
ICNIRP 1998
OCC.
320T
80 mT

1Hz

10 HZ

30 HZ

37,96%

32,37%

28,03%

25,59%

26,84%

26,84%

3,8T
0,58
mT

2,23T
0,54
mT

2,11T
0,54
mT

Fig 4 medidor de campo magnético ac, relativamente a um monitor informático.

CONCLUSÃO
As vantagens deste estudo leva-nos a conclusões que á medida que aumentamos o valor da
intensidade da corrente o campo magnético aumenta como podemos verificar na figura 2, na
figura 3 concluimos que a curva gráfica de medição do campo magnético teórica é praticamente
igual ao valor prático o que podemos concluir que o aparelho de medição está calibrado e que á
medida que nos afastamos do centro das bobine diminui o campo magético isso leva-nos á
conclusão que estamos expostos a menos radiações á mediada que nos afastamos das bobines e
isso é bom porque nos mantemos fora de perigo a nível de saúde humana . Quanto ao monitor
concluimos que á medida que aumentamos a frequência os parâmetros de medição diminuem
tabela 1, que estamos em segurança[2].
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Abstract
Business disruptions can take place everywhere, anytime. Earthquakes, hurricanes, power outages, terrorist
bombings and additional that have made recent press headlines. It is impossible to foresee what may hit and when.
In today's 24x7x365 world, it has become compulsory for organizations to be organized for such disaster/recovery
scenarios. With the ever increasing dependence on business processes for both electronic and traditional services, it
has become almost mandatory for every organization to plan also for 'Business Continuity' (BCP).
In this paper, a project plan to deal with a Disaster Recovery and support Business continuity and how various
virtualization technologies are leveraged to reorganize restore servers, network and storage resources for the critical
applications based on business priorities will be described, in the Santa Casa de Misericórdia of Lisbon.
Key Words: Disaster Recovery (DR), Information Technology Contingency Planning (ITCP) , Business Continuity Plans
(BCP), Virtualization Technologies (VT)

Introduction
There was in recent years a growth and proliferation of new applications in the Santa Casa de
Misericórdia of Lisbon (SCML), some of which already perform functions considered critical
and high availability which causes a high impact on the normal functioning of various
departments of SCML. Although most of these applications work on architectures that already
allow the same high availability, it requires a study that provides service availability in case
of full or partial failure of existing production environments.
The Disaster Recovery Planning (DRP) [1, 2] is associated with the recovery of a key set of IT
systems and infrastructure components. The Business Continuity Planning [2, 3, 4, 5] is
related with the enterprise as an entire piece dealing with business processes rather than
application systems. So, Disaster Recovery (DR) is thinking as part of the base of Business
Continuity (BC) [4, 5]. Business Continuity involves more than recovering an organization’s IT
environment in the event of a disaster [5]. Business Continuity insures that an organization
can restore its IT systems and business processes – attainment workforce back to work,
serving customers, collecting revenue, and continue operations [6]. It is intended with this
project to evaluate which applications are critical services of SCML to justify their relocation
to an alternate site to ensure the availability of these applications in the event of partial
failure or general production systems on the main site.
This paper discusses a project planning proposal to implement a Disaster Recovery & Business
Continuation solution to SCML using the latest technologies from VCloud and vSphere as
virtualization technologies [3, 7].

Disaster Recovery
From the IT perspective recovery will usually stand for establishing support for the processing
and communications functions considered crucial by the business society and then
establishing support for subsidiary systems. From the business perspective recovery will
mean, being able to execute the business functions that are at the centre of the business and
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then being able to execute subsidiary functions. It is essential that issues that may affect
Business Continuity be documented and addressed as part of the DR endeavour, even if the
only action taken is to postpone them to the BCP team, or to bring together them as input to
a future BCP effort if this is a separate DR project [4, 5].
Timeframe is another key issue to consider when defining recovery. Is the goal to have all
systems up and running within an hour, a day or a week? Is it enough to only discuss a few key
systems within the first week, while taking longer to restore others? This factor is often
expressed as either the "Recovery Time Objective" (RTO) or the "Service Delivery Objective"
(SDO). This refers to the amount of time that can pass by from the failure to the time when
the systems or services are available for use [8, 9].
The Recovery Point Objective (RPO) expresses the data we may afford to lose. Depending on
the infrastructure the loss of any data possibly will have a major impact. The lower the RPO,
the higher the overall cost of maintaining the infrastructure environment for recovery
[8,9,10].

Figure 1 – Relation costs of disruption/recover

Associated Work
Latterly, many research works encompass in the crisis management and disaster recovery
support theory [11]. However, most of these have purposeful on time critical information
sharing among emergency services such as hospitals units. Others have focused on information
sharing and collaboration along with administration agencies.
Another study endeavour presents time critical services implemented for the Emergency
Management Services in Canada [11, 12]. The structure involves teamwork along with
public/private entities such as the emergency phone system, Police Department, Fire
Department and Hospitals. The authors indicate that the implementation of such a framework
assisted in getting better the general response time and performance across diverse
organizations [11]. The framework uses several modes of information switch over and
communication such as radios, telephones and interfaces for patient data sharing.
Agarwal et. al., stress upon the impact of Geographic Information Systems for disaster
recovery [13]. The system offered in their research work uses failure related information from
Emergency Operations Centers at local, state and federal level. However, the above systems
lacked collaboration amongst businesses and emergency supervision officials necessary for
efficient disaster preparation and convalescence efforts.
The model offered in this paper attempts to deal with all the weaknesses of the
abovementioned research efforts and uses upon their strengths facilitating the design and
development of a Business Continuity for rapid disaster recovery, sustained by a provider
cloud infrastructure.
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The Need for Cloud
The past decade, virtual networking started with a simple bridging of VM’s virtual network
adapter to host’s physical network adapter in VMware’s Workstation product [14]. With
VMware’s vSphere product, virtual networking has evolved to a distributed virtual networking
infrastructure with pluggable packet switching and filtering modules, under the umbrella
marketing name of vNetwork.
The emergence of the Cloud Computing paradigm [15, 16] enables cloud users to lease
infrastructure resources from public clouds acting as Infrastructure as a Service (IaaS)
utilities.
Public cloud providers like Amazon [17], Google [18], Microsoft [19], GoGrid [20], and IBM
[21] offer cloud users the ability to deploy virtual applications composed of multiple VMs and
easily scale them, without making sizable capital investments in computing hardware. An
important application for cloud providers is the ability to support a cloud raging scenario [1,
7]. Private clouds are limited in the amount of resources they can pre-allocate for spikes in
claim. Cloud break open refers to private clouds offloading work to public clouds to handle a
spike in demand [15]. This allows the private clouds to control their total cost of ownership
since they do not have to invest in resources just to handle uncommon peaks in demand. To
transparently upload the private cloud, live long-distance mobility is required between the
private and public cloud. A second important application for long-distance inter-cloud
mobility is enabling load consideration and high availability services between cloud providers.
Similar to the way in which small ISPs rely on larger ISPs for their connectivity [24], a small
IaaS provider may depend on a larger IaaS provider to secure the availability of services to its
customers [14, 15].
Cloud computing is built on a self-service model, where consumers present a workload and all
provisioning and exploitation is automated [14]. Currently, cloud providers present common
grained service levels for consumers to choose from, which works fine for standard workloads.
As cloud computing evolves, we would expect consumers to specify service requirements in a
prescriptive way and the cloud infrastructure to dynamically prerequisite the necessary
resources to meet the requirements. This presents the critical challenge to distributed virtual
networking where all services are standardized and deployed on demand at per-VM
granularity.
In general, different clouds normally include independent storage and network environments
and are separated by firewalls. Any solution for inter-cloud mobility must maintain the
insularity of the respective clouds in support of each cloud's IT infrastructure autonomy,
privacy, and security requirements [22]. Migrating VMs across clouds therefore requires the
following (1) enabling the move of memory and state between anonymous hosts, each
residing in its own cloud; (2) ensuring that the VM will have access to the same storage at the
destination host, without the two sites sharing storage; and (3) ensuring that the VM will have
access to the same LAN at the destination host, without the two sites sharing the LAN. In this
paper, we present an implementation of a technology that supports the above three
requirements, thus enabling live mobility of virtual machines between clouds, while enforcing
clouds' insularity requirements, using a public cloud provider – Portugal Telecom.

Planning Disaster Recovery
A Disaster Recovery project is a job which is never completed – project planning must be
tested and revised several times during his lifetime. A project plan that does not afford place
for changes in the organization it will be itself a disaster. Therefore the main objectives of a
Disaster Recovery are to guide the business to successfully re-establish business operations
within the shortest possible time with a minimal impact and loss of data. So, planning
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expected vulnerabilities and define the requirements of the business and IT infrastructure,
design and them implement risk measures providing the organization with a disaster plan.
Disaster Recovery Planning must attend to the processing needs of the business society; this
means key members of the business society must be concerned in the preparation to insure
that these needs are adequately recognized [23, 24]. The following are some of the points
which need to be addressed: Senior management must understand the effort needed and
must commit to ensure its success; a project team must be selected that incorporates an
adequate balance between IT and business community members; Solutions to fit the needs of
the business and the IT communities and finally the final Plan needs to be incorporated with
any other active plans such as Emergency Plans or Evacuation Plans, etc.

Planning Project Steps
Projects are characterized like every organization - unique, so each Disaster Recovery
planning project is also unique. As such, what works for one business will not necessarily work
for another. And a project is unique in that which is not a routine operation, but a specific
set of operations designed to accomplish a singular goal. The following are the major phases
and guidelines that we use as part of our DR Planning strategy, under the umbrella of Project
Management Institute (PMI®); however these are guidelines only and may be modified as
necessary by SCML requirements.


Project Initiation: gain an understanding of the existing and planned future IT
environment of the SCML, define the scope of the project, develop the project schedule,
and identify risks to the project. Additionally, a Project Sponsor/Champion and Steering
Committee should be established during this phase;



Risk Assessment - assessment of geographical location, computing environment, installed
security devices, computing access control systems, personnel practices, operating
practices, and backup practices;



Impact Analysis - identify which systems and functions are essential to the continuation
of business, and to determine the length of time that those units can survive without the
critical systems in operation;



Definition of Requirements - the plan must be detailed with the recovery requirements
of the business and lT infrastructure, and the requirements generated by the assessment
of risk;



Project Planning – definition of the project that is being executed and to mitigate the
disaster risk as possible;



Project Execution - project should proceed according to standard practices of Project
Management. During the project the Disaster Recovery Plan will be constructed and
tested;



Integration - integrate back into the organization's overall Business Continuity processes.
For SCML it is important to align the DR and BC;



Maintenance - the ongoing maintenance and testing efforts required to keep the plan
updated, as well as mitigate future risks as they are encountered.

Presently, the project is initiated. The rest of the paper will be focused on the data analysis
obtained from SCML.
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SCM Infrastructure
Today the main structure of the SCML can be divided into two parts: (1) Game and (2)
General Services. The Game component does not enter in this study but still has some
influence in decision making and physical needs.
Thus, in general, the infrastructure game consists of HP-UX, Windows and Linux systems all
connected to a HP EVA 5000 SAN. The HP EVA is discontinued and there is no plan for
maintenance. In terms of scalability and modularity it is at his limit, and does not allow any
kind of physical and upgrade systems and it does not support the latest technologies of
virtualization.
The infrastructure of SCML consists on Windows and Linux systems, fully x86, existing in a
Private Cloud based on VMWare technology and physical systems from HP DL 360 and DL 380,
interconnected in a HP EVA 6000 SAN.
The entire network based on Fibre Channel links and routers CISCO / HP is the external link
provided by Portugal Telecom (PT).
The existing databases are Oracle and Microsoft SQL, and existing applications to create
highly heterogeneous inside the house or outside vendors. All business logic is based on SAP
systems.
The primary activities of the business and social action are: SCML management of the network
of homes for the elderly / children / disadvantaged, hospitals that exist in the Lisbon area,
maintenance of assets of the same, apart from the Game.
At present there are four datacenters in SCML’s infrastructure, present in the same building,
and one more in a Disaster Recovery on the premises of PT in Picoas, Lisbon, as well as two
storage systems in datacenters present in the main building and one in the SCML PT. For this,
there is the desire and need to standardize the storage systems so that there is only one
storage environment in the main data centre and one more in a disaster recovery.
This solution is already at its limit of expansion due to limitations of the physical
infrastructure of servers. Yet it is enough to receive Disaster Recovery intended.
The intended architecture is based on a virtualization solution with VMware server pool at
both sites and is based on hardware-level replication of storage between the two sites.
Figure 1 shows the basic system architecture considered. It consists of a primary and a backup
site. The primary site will be composed by a new SAN with virtualization capability, two
backup systems (disks and tapes), an infrastructure x86 based, all connected by fibre
channel. It will be the “primary” part of the private cloud of SCML. The backup site will have
the actual EVA 6000 or the existing EVA 4000 upgraded with 6000 parts interconnected with
x86 infrastructure and a tape backup platform. This will be the “secondary” part of the
cloud.
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Figure 2 – Main site and Recover Site

The backup stores enough information so that if the primary fails, the information stored at
the backup may be used to recover data lost at the primary. Furthermore, the backup may
take over after a failure. Depending on how the backup site functions, we classify recoverable
systems as data recovering or service recovering. A data recovering system only recovers or
restores data to a consistent state when components of the system fail. The system may stop
providing services until the components are repaired. With service recovering systems, data is
recovered while systems provide continual services.

Critical Points
We identified the following critical points:
 Need to consolidate SAN for data storage of SCML
 Identification of applications considered critical and requiring continued business
 Identification of possible sites and feasibility studies of the same
 Identification of all internal project stakeholders
 Establishment of milestones of the project, being conditioned by the decision to acquire
higher material and bids for the same
 Identification of technologies intended / required
 Identification of necessary infrastructure for the datacenter new installation of racks, as
well as the needs of infrastructure networks needed for communication and data
replication inter-sites.
Given the presence of x86 systems only in infrastructure SCML, HP-UX system only in the
game, it was decided to expand the current Private Cloud systems based on VMWare
technology. This technology also allows for high availability across the infrastructure, it also
allows a great modularity and scalability with lower costs the same. Through a connection
Continuous Access between sites and between EVA's, VMWare allows you to have a cloud
shared between sites, being completely transparent to the client and the virtual machines
where you are to perform data processing and which consumes resources.
So we intend to implement the latest technologies from VMWare under contract for existing
Enterprise Plus. VCloud (Infrastructure as a Service (IaaS) framework and API), VMotion (move
running virtual machines from one physical server to another with no impact to end users)
and High Availability (), and the new version of vSphere (a complete, scalable and powerful
virtualization platform, delivering the infrastructure and application services needed to
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transform their information technology and deliver IT as a service) are new virtualization
technologies that are expected to reduce costs clearly. It also lets you take advantage of the
DR site for development in order to optimize resources and justify the cost of the DR in
addition to high availability [23, 24]. Other areas that will improve cost will be the processing
and energy, because with the new version of vSphere also allows the machines used are not
off saving the current session and user memory and when the machine is needed only takes a
few seconds to be back online and in the initial state.
Virtualisation have a set of advantages, if well applied: get more out of the existing
resources, with server consolidation, reduces datacenter costs by reducing physical
infrastructure, increase availability of hardware and applications for improved business
continuity, scalability and mobility, etc…

Conclusion and Future Work
We have presented a Disaster Recovery project model IT sharing among businesses for SCML
community under disaster/crisis situations. The model identifies the key components for
disaster preparation, recovery and business continuity while stressing upon the need of better
and improved tools and technologies for rapid recover. We then use our model for the
implementation of Inter-Cloud VM based Business continuity, that creates a disaster
management project plan based on the communication among the SCML and that enables
businesses and emergency management community: identify and assist in the execution of
preparation and recovery plans; identify user relevant recovery resources along with the
business/employee assistance programs facilitating decision support; and preparation of
recovery infrastructure and related processes. General purpose cloud potentiates how IT
services dynamically duplicated and later consumed in a Disaster/Recovery scenario.
We are currently developing the project. We need more research extending our network
services to support virtual application access to the public network across clouds – mainly the
requirements phase. This innovation will enable inter-cloud mobility of entire virtual
applications assuring Business Continuity, the remaining project. Future work will also be
focused in the Project Execution, Integration and Maintenance.
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Abstract
Natural disasters can strike anytime and anywhere. It is, therefore, the duty of the civil engineer to make sure that
buildings remain safe during the occurrence of such events. The paper presents a risk evaluation methodology for the
Iasi Municipality, a city located in the North-Eastern Romania, characterized by an existing built-up area. The
methodology is based on the non-linear finite element analysis of a specific class of residential buildings widely used
in Romanian cities. The structural model is subjected to a real Romanian earthquake scenario in order to assess its
behavior and degree of degradation developed during the life span of the structure. The visualization of the seismic
risk of the considered structure in a selected urban sample is achieved by using NetSET GIS-software. This enables
the mapping of the vulnerable areas affected by past earthquakes together with forecasting the seismic risk, key
features for decision makers.
Key Words: seismic risk evaluation, tall residential buildings, non-linear FEA, GIS

1. Introduction
Human kind continues to experience a growing number of what are commonly called natural
disasters such as earthquakes, hurricanes and severe flooding. Natural disasters are extreme
geological, meteorological or hydrological events that exceed the ability of a community to
cope with that specific event. They result, more often than not, in great human, property,
and environmental losses, along with social and economic disruptions (1).
Assessing the community impact of natural disasters is important for many reasons (2). Such
information is useful to community leaders after a disaster strikes so they can determine if
there is a need for external assistance. Also, the information about disaster impacts can be
used to identify specific segments of the community that have been affected or might be
affected in the future (3). Last but not least, planners and decision makers can develop
disaster impact projections before disasters strike to assess the potential consequences (4, 5,
6). Bolstering the resiliency of communities to natural hazards should begin with a
comprehensive risk (6, 7) and vulnerability assessment. In recent years, great emphasis has
been placed on the role of disaster mitigation and vulnerability assessment in planning for
sustainable development. Communities can use risk and vulnerability assessment results to
reduce the impacts from hazards through the development or revision of emergency
response, disaster recovery and hazard mitigation strategies (8, 9).
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Evaluating the seismic hazard in a region is of critical importance in the field of structural
engineering. Often times, such evaluation is done by predicting the parameters associated
with future earthquakes. Although the first scientific efforts in earthquake parameter
prediction date back to 67 years, advances made in this field can best be described as
sporadic (10). From an emergency-management and hazard-preparedness perspective, longterm seismic risk analysis of a region is of utmost importance.
Buildings have partially or totally collapsed during recent earthquakes in Turkey 1999, Taiwan
1999, India 2001, Italy 2009, Haiti 2010, Chile 2010 and Japan 2011. Many of these collapses
occurred in older buildings designed according to what nowadays are considered inadequate
design standards. Others have been attributed to mistakes made during the design and
execution stages. However, several of the collapses took place in buildings that were
designed and constructed in accordance with modern seismic design principles. Therefore, as
demonstrated by the on-site investigations, it is possible that many of the observed collapses
have been the result of deficiencies in our knowledge of the regional seismic hazard, the
behavior of structural materials under dynamic loads, and the post-elastic behavior of
structural systems (11).
Knowing where such events have occurred and the geographic limits of their impacts is clearly
important. Moreover, when combined with information on human populations, infrastructure
and other spatially distributed phenomena that may be relevant to response and recovery, it
becomes clear that the technologies that acquire, interpret and disseminate such information
(GIS, remote sensing, GPS, etc.) are essential in all aspects of disaster: from preparedness,
prevention and protection through detection to response and recovery. Geographic
information and technology provide the basis for estimating and mapping risk, for planning
evacuation routes and shelters, for determining areas where human populations are most
likely to have been impacted following a disaster and for assigning resources during recovery,
among many other vital and important tasks (12).
The paper presents a risk evaluation methodology for the Iasi Municipality, a city of North
Eastern Romania, characterized by an existing crowded infrastructure. The risk evaluation is
based on the degradation coefficient method (13). For the first step of the research
methodology, the Finite Element Analysis of one specific class of residential buildings was
considered. The structure is an eight stories tall Reinforced Concrete Frame building, shown
in Figure 1, a typical condominium type of structure for the city of Iasi and other urban areas
in Romania. The second step of the research consists in evaluating the seismic vulnerability of
the city building stock. For this purpose, the numerical model was subjected to different
earthquake scenarios and its response to earthquake actions was closely monitored.

Figure 1 – Tipical high-rise condominium for

Figure 2 – Selected urban sample

Romanian urban areas
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The visualization of specific risk of each structure in a selected urban sample, shown in Figure
2, is achieved by using the NetSET Geographic Information System (GIS) software. This
enables mapping the vulnerable areas affected by past earthquakes and forecasting the
seismic risk, all important features for decision makers in case of disasters.
The paper brings its contribution to the pre-disaster mitigation which is essential to the longterm sustainable development of communities. Risk assessment is an integral part of disaster
mitigation. It provides critical information on the characteristics of potential disasters in a
region and allows planners to identify and prioritize mitigation opportunities (14, 15, 16).

2. Evaluation Methodology
The conventional design methods used in civil engineering are considered to be deterministic
approaches. There is a wide range of applications of the deterministic method not only in
civil engineering (17) but also in weather forecasting and hurricane risk assessment (18). The
deterministic approach of the evaluation is based on the modeling and numerical simulations
using SAP2000 software (19).

2.1. Finite Element Model
The eight stories reinforced concrete frame building was modeled using linear elements for
the beams and columns and shell elements for the floors and elevator cage (20). All structural
elements were made of C18/22.5 (21) with OB37 and PC60 reinforcements (22). The finite
element model is shown in Figure 3. As it can be seen, there is no axis of symmetry for the
building and, therefore, the torsional effects would be important in the overall behavior of
the structure. This may lead to the occurrence of degradations during seismic events.
The main parameter of this study is the location of the plastic hinge formation (23). Plastic
hinge development in beams is an objective of the seismic design concept. Prevention of the
structure collapse is achieved by directing the stresses to the secondary elements and
damaging them first. However, there are cases when plastic hinges form at the extremities of
columns. Taking into account that the considered structure was built according to the old
codes and regulations, the possibility of plastic hinge formation in the columns was not
excluded.
Therefore, the three main cases considered in this study were: the possibility of the plastic
hinges to develop at the end of beams, the plastic hinges were allowed to develop at the end
of beams and at the extremities of the ground floor columns and the plastic hinges were
allowed to develop at the end of beams, at the extremities of the ground floor and top storey
columns.
Elevator Cage
Elevator Cage
Staircase

a)

3D view of the model

Staircase

b) Plan view
Figure 3 – The finite element model
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2.2. Analysis Cases
The seismic actions have been introduced in the program in the form of time-history functions
in terms of accelerations. The accelerograms chosen at this stage of the research were those
corresponding to Vrancea earthquakes in Romania. A summary of the information with
respect to the considered earthquakes is shown in Table 1 (24).
The earthquakes were chosen due to the fact that the considered types of structures were
built starting from 1960 and are representative for the building stock for Romanian urban
areas. An example of the longitudinal component of the time-history functions for a Vrancea
earthquake, denoted as 901 (Table 1), is represented in Figure 4. The finite element program
superposes the longitudinal and transversal components of the earthquake for a better
representation of the real natural event. Figure 5 shows the response spectrum of the
considered earthquake. This is an important piece of information because it gives a clear
image of the frequency content of the seismic motion.
The model was subjected to all earthquake scenarios presented in Table 1 in the order of
their occurrence. The intention was to simulate the behavior of the structure during its life
span (25). At the end of each loading case, a modal analysis was conducted using the results
from the previous non-linear analysis case in order to assess whether or not any degradations
occurred during the seismic action. The obtained results are further used for computing the
degradation coefficient (13).

3. Results and Discussions
The results are discussed in terms of degradation coefficient. The notations used to
distinguish between the analyses cases are explained here. As mentioned above, the main
parameter of the research is the location where plastic hinges were allowed to form.
Table 1-Earthquake Scenarios
No.
1
2
3
4
5

Earthquake / Depth [km]
Vrancea / 109
Vrancea / 133
Vrancea / 91
Vrancea / 91
Vrancea / 100

Earthquake Code

Station Code

771
861
901
902
041

IAS2
IAS2
IAS2
IAS4

Date
1977.03.04
1986.08.30
1990.05.30
1990.05.31
2004.10.27

Mw
7.5
7.3
7.0
6.4
6.0

PGA
[m/s2]
1.95
1.46
1.26
0.46
0.66
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Figure 4 – Longitudinal component of the 901 Vrancea

Figure 5 – Response spectrum of 901 Vrancea
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Hence, the analysis cases were denoted as PHB for the case when plastic hinges were allowed
to develop only in the beams, PHBC1 for the case when plastic hinges were allowed to
develop in the beams and the extremities of the ground floor columns and PHBC1-8 for the
case when plastic hinges were allowed to develop in the beams, the extremities of the ground
floor and top floor columns.

3.1. Degradation Coefficient
The coefficient of degradation, as defined in the scientific literature (13), depends of the
natural period of vibration of the structure in its initial state, T0, and in its degraded state,
Tdegr. The classification of the structures depending on the coefficient of degradation has
been made according to the reference intervals (7).
Figure 6 presents the change in the fundamental period of vibration of the considered
structure after being subjected to each earthquake scenario. It can be seen that even though
the plastic hinges were allowed to form at different locations in the structure, the values of
for the period of vibration are similar among the analysis cases. This means that the structure
was designed correctly even by the older design codes. The cumulative damage of the
structure, evaluated by the change in the fundamental period of vibration, is shown to
increase with each earthquake scenario that the structure is subjected to.
Table 2 summarizes the obtained results from the numerical analysis in terms of values for
the degradation coefficient. This, in turn, falls within a certain reference interval that
indicates the degradation state of the considered structure. Even after all earthquake
scenarios, the structure shows only minor degradations. This is very important since the
collapse of the structure is prevented. As it is well known, collapse prevention is one of the
objectives of a performance-based design. One of its key features is the assurance of an
adequate safety margin against collapse under the expected maximum seismic load.

3.2. Spectral Displacements
The obtained results are also discussed in terms of spectral displacements at the top of the
structure for each analysis case. Due to the space limitation, only the results of the first and
last earthquake scenario for the analysis case PHBC1+8, Table 1, are presented in the paper.
The spectral displacement is recorded at the top of the structure for each in-plane directions:
the longitudinal X direction and the transversal Y direction, as shown in Figure 7.
As it can be seen, the spectral displacement is larger along Y direction because the structural
stiffness is less than along X direction. The values of the displacements corresponding to the
period of vibrations for the two considered earthquake scenarios are as follows: for the “771”
0.6200

Table 2 – Degradation State

Fundamental Period of Vibration [s]

0.6150

Analysis
Case

PHB
PHBC1

0.6100

PHBC1-8

0.6050

0.6000

0.5950

0.5900

0.5850

Eathquake Scenario
0.5800
Initial

771

861

901

902

041

Earthquake
Degradation
Scenario
Coeficient (13)
771
6.85E-06
861
9.49E-03
PHB
901
0.018
902
0.042
041
0.048
771
8.56E-06
861
0.006471
PHBC1
901
0.021
902
0.045
041
0.049
771
8.56E-06
861
0.006606
PHBC1-8
901
0.024
902
0.048
041
0.052
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Minor
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Minor
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Figure 6 – Variation of the fundamental period of vibration
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Figure 7 – Spectral Displacements for the 771 and 041 earthquake scenarios: X direction (left), Y direction (right)

earthquake, the fundamental period of vibration was 0.584248 seconds. The displacement
0.0285 m in the X direction and 0.034 m in Y direction. Due to a decreased stiffness, the
spectral displacement was 19% higher along Y direction. On the other hand, for the “041”
earthquake, the fundamental period of vibration was 0.61625 seconds to which a
displacement of 0.00284 m was recorded in X direction and 0.00708 m in Y direction. There is
a 250% increase in the difference along the two directions. This was also due to the
cumulative damage sustained by the structure during its lifetime (26).
The results show that the maximum displacements of degrading structures are usually larger
than those of non-degrading systems. The displacement amplification varies significantly with
the period, strength coefficient, degradation rate and ground motion considered (27, 28).
Nonetheless, the amplification due to the degradation characteristics of the system is much
more important.

4. Visualization of the Results in a GIS Environment
Studies have shown that pre-disaster mitigation is essential to the long-term sustainable
development of communities. Risk assessment is an integral part of disaster mitigation. It
provides critical information on the characteristics of potential disasters in a region and
allows planners to identify and prioritize mitigation opportunities (5). It is clear to anyone
familiar with GIS and disaster management that applications for virtually every GIS function
can be found somewhere in this domain (29).
In order to evaluate the seismic risk in a certain urban region, one has to have data about the
existing buildings, the earthquakes that have been registered in that area and the paths that
firemen and medical teams must take in case of disaster.

4.1. NetSET
NetSET (Network Spatial Editing Tool) is a GIS application designed to solve important
problems for the local public administration and economic agencies. The software application
is based on the widely used shape file format (.shp), compatible with any other GIS solutions
on the market that are using the same format for storing vectorial map elements.
NetSET package can perform various types of analyses based on implemented or user defined
subroutines and has been successfully applied for viewing and analyzing risk data using the
map of Iasi city (30, 31).
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4.2. Seismic Risk Visualisation of the Iasi Urban Area using NetSET Maps
For the selected urban sample in the city of Iasi, building data came from experts’ reports,
field investigations and computer simulations. Inserting all the data in NetSET, a very clear
picture of the seismic risk in the considered area can be obtained. Numerical simulations
coupled with in-situ investigations can offer valuable insights into the state of a construction.
Different earthquake disaster scenarios can then be evaluated based on the existing
information (26) and relief measure plans can be set in place by the decision makers.
For the first step, the user has to define the urban infrastructure, introducing for each
building from the map the following data: the complete address, the structural type and
height, type of foundation soil, the functional of the building and the year of construction, as
shown in Figure 8. The buildings are then classified into four groups, depending on their
degree of risk in case of an earthquake.
Figure 9 shows the urban sample area chosen for this research. The buildings in the area are
color coded depending on their structural type: precast concrete panels (light blue), load
bearing masonry (red), reinforced concrete frame structures (dark blue) and reinforced
concrete frame structures with shear walls (purple).
The degradation coefficient, Table 2, obtained from numerical simulations or field survey to
assess the damage of a structure can be also inserted into the program, Figure 10. Following
the pre-programmed functions, the program can show the buildings depending on the
degradation coefficient.

Figure 8 – Database layout in NetSET GIS software package

Figure 9 – View by structural type in the selected urban
sample

Figure 10 – Input data related to the degree of
degradation of a structure
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Figure 11 – Buildings shown according to their degree of degradation

Figure 12 – Route displaying for firefighters

The user can select to view only the buildings with a certain level of damage. Moreover, the
program can display all the buildings for which a degradation coefficient is computed and
display them with different colors depending on the values of the coefficient, Figure 11. Also,
with the help of this software, one can immediately see the path that fire-fighters or
paramedics could take in case of an emergency situation, only by introducing the address of
the place in need, Figure 12.

5. Conclusions
The seismic vulnerability represents the evaluation of the consequences that an earthquake
has upon a community and the environment together with the time of response and recovery
from the disaster. In order to assess the vulnerability of a community it is necessary to
visualize the damaged areas from the urban sample. For this purpose it is necessary to use a
mapping Geographic Information System (GIS).
The deterministic approach of the seismic risk evaluation is based on the modeling and
numerical simulations using SAP2000 software. This evaluation is based on the analysis of one
specific class of structures from Romanian building stock. The reinforced concrete frame
structure is subjected to earthquake loading scenarios that occurred during the life-time of
the building. The degradation coefficient shows that even after all earthquake scenarios, the
structure shows only minor degradations. This is very important since the collapse of the
structure is prevented.
The results of the research are used for classifying the building structures based on their
seismic risk index and the degree of degradations, in order to fully comprehend and
investigate the seismic vulnerability of the existing building stock.
Finally, NetSET mapping system is used to visualize the possible disaster affected areas. In
the following years NetSET GIS software aims to become a very powerful complex tool, meant
to help the society in case of future earthquakes. With its help, in Romania, a better time
response and management of situations in case of disasters will be provided.
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Abstract
The aim of this study is to perform an evaluation of the Portuguese airport infrastructure’s efficiency
performance. It will be undertaken an extensive literature review of methodological approaches in airport
performance research in order to understand which techniques are the most meaningful to be used in this case study.
Then, airport efficiency will be object of study in the different areas that characterize it: airside, landside and
within the airport-airline relationship. Finally, we will choose one of the methodologies to perform the analysis of
the Portuguese airport efficiency performance in order to withdraw and analyze the results.
Key Words: LCC, Airports, DEA, efficiency

1. Introduction
The deregulation and liberalization of air transport, firstly in the United States in the
late 70’s and more recently in Europe and Asia in the late 90’s, transformed entirely the
industry and travel patterns worldwide. This is the primary reason why we face today a
paradigm shift in the management of airport infrastructures and the need for in-depth
research of airport’s performance.
The impact of deregulation on air transport market has lead to the evolution of
airlines’ business models such as alliances or e-commerce. In contrast, the no-frills business
model was first introduced by Southwest Airlines in 1967. By 1978, when the US deregulation
act came, Southwest was well placed to expand beyond its home base in Texas. Southwest
concentrated its strategy on operating short-haul distances at low and unrestricted fares,
with high point-to-point frequencies and excellent departure punctuality. In order to be able
to offer low fares, it operated a single aircraft type with high-density seating and aim at high
daily utilization by reducing turnaround times to thirty minutes or less. Using less congested
and secondary airports, reduced airport related costs were possible to achieve, and
facilitated short turnarounds and higher punctuality. All traditional scheduled frills such as
free in-flight meals, pre-assigned seats and connecting flights were cut back. Some airlines
went even further by completely cutting out travel agents’ commissions and only selling
directly to their customers. Furthermore, Southwest betted on an intensive marketing
strategy where “flying is fun”, and to do so, the key factor was flexible and highly motivated
staff (1).
Low-Cost Carriers (LCC) have come a long way since Ryanair broke the mould of
conventional European airlines in the early 1990s. Ryanair, EasyJet and non-ELFAA member,
Air Berlin between them handled over 139 million passengers in 2009, representing a massive
80% increase from 2005 levels, showing their importance not only within the LCC sector, but
within the overall European air transportation market in general. LCCs accounted for some
36% of seats within Europe last year (2). Portugal is not an exception and it has been
registering a continuous and steady growth of no-frills airlines’ traffic. Growing on average
35.1% per annum, the low cost segment has conquered 21,6 % of market share in 5 years to
traditional companies and charter companies, moving from a 8,6% market share in 2004 to
30,2% in 2009. (3)

2. Literature review of methodological approaches on efficiency research
Airport performance measures are important for day-to-day business and operational
management, regulatory bodies, Government and other stakeholders such as passengers and
airlines. There are several reasons why airport managers and governments measure airport
performance: to measure efficiency from a financial and an operational perspective, to
evaluate alternative investment strategies, to monitor airport activity from a safety
perspective and to monitor environmental impact (4). Furthermore, complex and dynamic

organizations such as international airports provide a challenge in establishing an appropriate
performance measurement system (5). The many interacting parts of airports - passengers,
airlines, handling agents and surface transport service providers - in addition to the interests
of the regional and national economy, complicate the development of performance
measurement systems. Performance measurement is a critical management activity, both at
the operational level of the individual airport and at the wider system level.
Although some of the techniques used in airport benchmarking go back to the 50’s, the
amount of literature in this field has grown enormously in the past years, mostly due to the
severe changes that the worldwide aeronautical market has experienced in the last quarter of
the 20th century. The first steps on efficiency research were taken by Robert Solow (6) (within
a macroeconomic level) and M. J. Farrell (7). Farrell laid the foundation for new approaches
to efficiency and productivity studies at the micro level, involving new insights on two issues:
how to define efficiency and productivity, and how to calculate the benchmark technology
and the efficiency measures (8).
Regarding the methodological framework classification of performance benchmarking,
the different approaches are commonly divided into two groups. On one hand, a traditional
group that ignores inefficiency, hence considering that the observed output is always the best
output. On the other hand, when inefficiency exists, a frontier approach where a best
practice frontier, by which each firm is to be compared has to be estimated. In both groups,
parametric and non-parametric approaches exist (9). In the frontier group, Stochastic
Frontier Analysis (SFA) and Data Envelopment Analysis (DEA) are, respectively, examples of
parametric and non-parametric approaches, whereas in the traditional group, index numbers
and ordinary least squares are, respectively, examples of non-parametric and parametric
approaches. Historically, it is also worthwhile mentioning a third group, which involves the
use performance indicators in a partial approach.
Currently, numerous methodologies allow the comparison of different firms’
performance in order to depict the best practice of that industry. Nonetheless, each one of
the available methodologies on performance benchmarking has its pros and cons, and much is
still to be done in order to overcome those drawbacks. Below, table 1 presents a brief
description of the most often used methodologies on airport performance as well as its main
weaknesses.
Most studies made in airport performance research have often used the methodologies
above mentioned. For instance, Gillen & Lal examined the performance of 23 US airports
using DEA (10), whereas Hooper & Hensher have used Total Factor Productivity (TFP) to
assess the performance of six Australian airports (11). Econometric approaches have also been
used in airport performance, as did Oum, Yan & Yu using SFA for assessing the influence of
the ownership forms in airport’s efficiency (12). Similarly, but using variable factor
productivity indexes Oum, Adler & Yu conducted research in that area (13).
Table 1: Major methodologies on airport performance analysis (adapted from (14))

Frontier approach

Traditional approach

Methodology Description
Partial
measures

Index
Numbers

Parametric
approach

NonParametric
approach

Weakness

This method only focuses on certain fields of
This method uses partial ratio data to carry out
airport performance. The evaluation result of
performance comparison of target sample in single
this method would not be able to provide a
dimension such as on financial and cost
more comprehensive evaluation of an
performance of an airport.
airport’s performance.
Total Factor Productivity (TFP) allows for
measuring cost efficiency and effectiveness and
TFP requires an aggregation of all outputs
for distinguishing productivity differences in
into a weighted output index and all inputs
airport performance. This technique can also be
into a weighted input index using preused for investigating the impact of variations of
defined weights, which can be biased.
input and output price on an airport’s
performance.
Stochastic Frontier Analysis (SFA) Sometimes Although the parametric approaches take
referred to as econometric frontier approach, is into account the effect error, the parametric
one of the main parametric approaches used by methods still faces challenges on separating
researchers to evaluate efficiency.
random error from efficiency.
The key drawback of the technique is that it
Data Envelopment Analysis (DEA) Is a
does not allow for random error in the data,
nonparametric approach, which requires no
assuming away measurement error and luck
assumptions about the functional form and
as factors affecting outcome, which implies
calculates a maximal performance measure for
that the measured inefficiency is likely to be
each firm relative to all other firms.
overstated.

Nonetheless, producing meaningful inter-airport performance indicators is fraught with
difficulties of serious problems of comparability, particularly due to the varying range of
activities undertaken by airport operators themselves. Comparing indicators from raw data
can give misleading impressions as airports involved with more activities would inevitable
have higher cost and revenues levels and poorer labour productivity (15).

3. Drivers of airport efficiency
Airport production of outputs (passengers and freight) relates with several inputs that
are not as concrete as in other industries. Moreover, the production process in airports is
segmented by different operations that further complicate the assessment of airport’s
efficiency. From the air transport movements (ATM) in the airside of the airport, passing by
the processing stage of passengers, freight and luggage on the landside, to the intrinsic
relationship between airports and airlines, there are many details that influence the overall
performance of an airport.

Airside capacity and demand management
The airside of an airport is constituted by all areas accessible to aircraft, including
runways, taxiways, aprons and parking places. Airfield efficiency relates to the core business
of airports that is the transport of people and goods. Airfields typically account for 80 to 95%
of the total land area occupied by an airport and affect in critical ways every facet of airport
operations. Land unavailability due to urban expansion is an important factor that constrains
airports to add new runways. And whilst the traditional approach of airport design follows
international guidelines focused on rigid masterplans, airfield designers should be able to
provide flexibility to the infrastructure. Hence, they should respond correctly to the following
questions at any period – i. How much land should be acquired or reserved for a new airport?
ii. What should be the overall geometric layout of the airfield? iii. What size of aircraft should
the airfield be designed for? and iv. How should the construction of airside facilities be
phased? (16)
Regarding airport efficiency analysis, many studies used variables such as the number
of runways and runway length. In the analysis of European airports, Pels & Nijkamp found that
the number of runways is not significantly relevant. Additionally, second order effects
indicate that airports with a number of runways larger than the average do not lead to an
increase of ATM, all things remaining equal (17). Similarly, Gillen & Lal found that the
number of runways have no significant impact on the airside efficiency (10). Whereas the
number of runways is widely used in the field literature, such does not happens with declared
capacity, with no model having used this variable, to the best of my knowledge. Researchers
frequently use aprons area and the number of parking spots as input variables. Nevertheless,
the efficiency analysis of 34 European airports using DEA/TFP methodology revealed that the
number of contact parking and remote parking stands is clearly significant (18). Moreover, the
increase of boarding gates (and implicitly, the number of parking stands) has significant
importance in the increase of airside efficiency (10).
Finally, demand management is used in order to assure efficient operations at airports
threatened by congestion. To this respect, de Neufville & Odoni divide demand management
in three sub-categories: purely administrative, purely economic and hybrids (the combination
of the former two), depending on which measures are used to reach the desired objective.
The most widely administrative approach is IATA’s schedule coordination, considering criteria
such as flight length and regularity, origin and destination of the flight or even the
characteristics of the airline requesting the slot. The main criticism to this approach is that
the lack of economic penalties or incentives may well lead to market distortions by
preventing the entrance of new players or by protecting any sort of perceived public services
such as flag carriers. On the other hand, pure economic approaches use various sorts of
congestion pricing in order to control airport access, such as social marginal cost pricing. For
instance, airlines with lower cost of delay time will be more willing to persist using airports at
congested times, whilst high value of time operations such as LCC with short turnaround
times will be more sensitive to worsening congestion (16). In practice however, bigger
difficulties arise in the implementation of marginal external costs. Not only is it difficult to
accurately estimate marginal external costs for any given level of demand as to a larger
extent, the conflict of interests among different stakeholders is prone to slow down

implementation of such pricing policies. Lastly, hybrid approaches to demand management
are such that combine administrative and economic mechanisms.

Landside and low-cost airports
The configuration of passenger buildings has great importance on airports’ operational
efficiency as it provides to the different users of the airport the necessary infrastructures for
the several purposes happening in that space. From passengers check-in process to waiting
lounges, passing by all the necessary security check-points and baggage handling systems,
retail opportunities and the cost associated with this usually pharaonic buildings, interests
among different stakeholders (airlines, passengers, retail operators, owner) tend to collide
and the need of conflict mediation is needed. The efficient performance of passenger
buildings thus relates with the traffic it handles, and more precisely, with three derived
characteristics. Firstly, the overall level of traffic. Secondly, traffic’s seasonality and finally
the percentage of transfer passengers (16).
Furthermore, airport planners and investors need also to recognize the effect of low
cost airlines. It implies a downward shift in standards and acceptance of these carriers
volatility (19). Moreover, although many airport operators find this reality difficult to accept,
the trend runs against the practice of massive, multi-billion Euro investments of extravagant
buildings designed by signature architects. Summarizing, policy makers and investors should
focus more attention on the development of airport facilities serving LCC, both at legacy and
low-cost airports. Ultimately, airport developers and decision makers face great risks
regarding new infrastructure investments. It is thus needed a design process that allows to
recognize explicitly the uncertainties that threaten planned investments and developments.
Last but not least, security is a major issue regarding landside operational efficiency.
The introduction of security measures has overburden airport’s operational costs, with
particular incidence in the airlines, which saw alternative check-in processes as a possible
solution to overcome airport’s scarce space and the delays inflicted by the additional security
measures. Nowadays, the debate around common use self-service (CUSS) kiosks has evolved
from discrete check-in services to a concept of a more efficient integrated model that shares
the information with different stakeholders. In theory, the ideal process flow concept
combines CUSS, new generation passports, biometrics, secure databases and other
technological advances to facilitate automatic authentication of a passenger’s identity
whenever this is required at the different stages in the travel process. Although concerns may
arise from the individual data protection point of view, the integration of this kind of
technologies in airport operations most certainly involves benefits for all stakeholders,
passengers included (20).

Airport-Airline relationship
As primary users of airports, airlines throughout the recent decades have forced
airports to become increasingly more efficient. Their entrepreneurial spirit and competitive
industry promotes a rigid cost control in a deregulated environment. Increasing oil prices in
recent years and scarce capacity for increasing demand obliges airlines to seek cost
reductions and efficiency gains at their primary supplier. Meanwhile, airports with traditional
governmental management have started to pursuit more business-oriented strategies that
affect inevitably the airlines. As key-players, LCCs have reshaped the airport-airline
relationship. Airports have responded to the potential opportunities that have arisen from
LCCs’ growth. The low cost model has implications for the airline-airport relationship, forcing
airports to negotiate contracts which significantly reduce aeronautical revenues whilst
seeking to address this short fall by commercial revenues via increased passenger numbers.
The innovatory commercial aspects of airport management included financial
management benchmarking, non-aeronautical revenue generation and airport marketing were
important contributes to the traditionally operational perspective. A businesslike approach to
airport management, coupled with a more commercially driven and competitive airline
industry, encouraged airports to take a much more active and proactive role. (15). Coupled
with its monopolistic position, airports are generally seen as attractive organizations to
investors. The transfer of ownership rights such as profits and management control on short
and long-term development issues defines airports’ privatization (16). In the Portuguese case,
the partial privatization of ANA (Portuguese airport operator) relates to Azores and mainland

airports. The question to be answered some years from now is whether efficiency gains
expected from the private operator will pay off or not today’s 50 million € annual profits
derived from the state-owned monopoly.
Airports are subject to a number of different regulations at both international and
national level. However, the regulation that influences the most the airport-airline
relationship is the economical, with particular focus being on charge control (following either
the single-till or dual till approach). In some areas of the world, other economic aspects of
operational activities such as handling and slot allocation are also regulated. Curiously, while
the airline industry is passing through a deregulation phase, the airport industry is, to a
certain extent, burdensome with regulation. Notwithstanding, economic regulation can have
enormous impact in the relationship between airlines and airport operators. (15)

4. Analysis of Portuguese airports’ efficiency
Institutional setting
ANA – Aeroportos de Portugal S.A is the concessionaire of the 3 airports in mainland
Portugal (Porto, Lisbon and Faro) and 4 airports in the Azores Islands. Additionally, ANA holds
equity stakes of 70% in ANAM (the airport operator of Madeira Islands), 49% in ADA (Macao
airport operator) and 100% in the company Portway (one of the two ground handling
companies operating in Portuguese airports). As part of a consortium, ANA is also directly
involved in the management of 12 regional airports in Peru. The company also holds a share
of approximately 84% in NAER, S.A., a special purpose organization responsible for the studies
and procedures inherent to the launching of the tender for the privatization of ANA and the
construction of the new Lisbon airport (21).

Model formulation
DEA was first developed by Farrell (7) and consolidated by Charnes, Cooper & Rhodes
(22) as a non-parametric procedure that compares a decision unit with an efficient frontier
using performance indicators.
In our assessment of Portuguese airports’ efficiency, the Variable Returns to Scale
(VRS)-DEA model will be used in order to examine the existence of scale efficiency. The goal
is to understand which airports fully explore their fixed quantity of resources (airside and
landside infrastructures) while increasing their production (number of low-cost passengers
and aircraft movements). For this purpose, we will use DEAP, a MS-DOS freeware. In order to
measure technical inefficiency as a proportional increase in output with input quantities held
constant, we must consider the following LP model:
st
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[1]

where 1 ≤ ≤ ∞, and − 1 is the proportional increase in outputs that could be
achieved by the ith Decision Making Unit (DMU). Note that 1⁄ defines a technical efficiency
score which varies between zero and one. The VRS and Constant Returns to Scale (CRS)
models estimate exactly the same efficiency frontier and only measures associated with
inefficient DMUs may differ between the two models. By calculating both the CRS and VRS
efficiency scores, DEAP further computes the ratio between the two scores that measures
scale efficiency. Literature typically separates the VRS-DEA technical efficiency into two
components – scale efficiency and “pure” technical efficiency. For further details, see (23).

5. Discussion of results
Our analysis of Portuguese airport’s efficiency was conducted bearing in mind all
inherent difficulties with the application of this model to such small data panel.
Nevertheless, our intent to analyze the influence of LCCs in Portuguese airports lead to the
reformulation of our assessment according to the difficulties found along the way. For this
purpose, only output data was disaggregated in order to understand whether LCCs have

influence or not on Portuguese airports, by assessing either total commercial traffic or LCC
plus non-LCC traffic. In practice, this means that models using disaggregated output data will
have the four outputs (ATMLCC; ATMNon-LCC; PAXLCC, PAXNon-LCC) whereas the others will have only
two (ATMTOTAL, PAXTOTAL), whilst all six models will use the same inputs.
Furthermore, we considered three approaches that are only distinct in a temporal
perspective, that were tested under the two hypotheses of output data (dis)aggregation,
resulting in a total of six models. Table 2 resumes the characterization of the results
obtained from the above mentioned models. Final results are complied in Appendix 1.
Table 2 – Model characterization on the VRS-DEA efficiency benchmark
Output Data
Approach description

Disaggregated
(LCC + Non-LCC)

Aggregated
(Total)

1)

Analysis on seasonality influence (5 DMUs in 60
months)

Model 1

Model 2

2)

Each airport in each year as an individual firm (25
DMUs)

Model 3

Model 4

Model 5

Model 6

3)

Panel data (5 DMUs in 5 years)

Firstly, models 1 and 2 consider the influence of seasonality on the analysis of airport’s
efficiency. In order to perform the evaluation of the five airports’ efficiency we considered
the 60 periods that correspond to the total number of months between 2005 and 2009. One
may cross relate high efficiency scores obtained at Faro and Ponta Delgada airports with
summer peak traffic. Here, airports operating under the optimum efficiency level are located
in the region of decreasing returns to scale. That is the case of Lisbon, Porto and Funchal in
model 1 and all airports except for Ponta Delgada in model 2. Moreover, it becomes clear that
airports that more than quintuple the passenger’s flow in summer time are strongly advised
to implement the share use of facilities or even shut down facilities that are not used in lowdemand periods, thus increasing its efficiency.
Figure 1: Scale and Pure Technical Efficiency scores in models 1 and 2
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Secondly, we have considered 25 DMUs, or in other words, each one of the five airports
in all five years as an individual firm. Results are depicted in figure 2 below.
Under this approach, Lisbon airport stands out as the most efficient airport in the
national framework on both variations of output aggregation of data. Moreover, Lisbon airport
in 2009 is the only airport operating under decreasing returns to scale in model 3, while all
others are operating under increasing returns to scale. Another relevant aspect has to do with
consistent efficiency growth at Faro and Porto in model 3, likely related to the increase of
output production of the LCC segment as opposed to managerial practices. Two main
similarities are found in comparison to the first approach, namely that disaggregation of
outputs appears to manifest influence on airports’ efficiency and Porto airport poorest
performance in comparison to the other airports. On the other hand, in clear contrast to
models 1 and 2, statistics of efficiency scores in model 3 and 4 revealed higher average

efficiency scores and lower standard deviations, due to the fact that yearly analysis of the
firms is subject to less variation then in the monthly analysis of models 1 and 2.
Figure 2: Scale and Pure Technical Efficiency scores in models 3 and 4
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Finally, the third approach (see figure 3) is the mix of the previous two, to the extent
that we will have 5 firms (each one of the airports) organized in a panel data of 5 years.
Similarly to models 3 and 4, Lisbon and Faro airports outperform other airports on the output
disaggregated model and Lisbon outperforms all other airports on the output aggregated
model. Furthermore, with the exception of best-practitioners Lisbon and Faro (Faro in model
5 only), all other airports are operating under increasing returns to scale
Figure 3: Scale and Pure Technical Efficiency scores in models 5 and 6
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Overall, all three approaches show that Portuguese airports operate efficiently
obtaining an average pure technical efficiency score of 97,3% and standard deviation of 3,7%.
Scale efficiency drops to an average score of 84,1% whilst standard deviation reaches 14,9%.
The VRS-DEA model has proven to be consistent with influence of airports’ seasonality and
LCC’s traffic.
Regarding data disaggregation, it is consistent in all three approaches the influence of
LCC traffic in scale efficiency scores. On the other hand, however, the share of LCC traffic in
each does not appear to have strong influence on airports’ technical efficiency. Our small
sample is thus a strong limitation to the DEA methodology, preventing a more meaningful
analysis on the potential influence of LCC on airport efficiency. For instance, it would be
desirable a more detailed characterization of which infrastructures are devoted to each type
of airline carrier. Notwithstanding, and probably related to the growth of LCC traffic in
Portuguese airports, our results reveal strong evidence of LCC influence on Portuguese
airports’ efficiency.

6. Conclusions
Portuguese airports’ efficiency is investigated in detail, because of their importance
due to a likely privatization to happen in a near future and also due to lack of previous
research.
Regarding the used methodology, the merits of DEA are several and outweigh its
pitfalls. While it is considered the best methodology to deal with multiple input/output firms
and with the issue of biased weighs, a relative large number of inputs and outputs in
comparison to the number of DMUs are likely to conduct to performance overstatement.
Moreover, passengers and aircraft movements are not airports only source of revenue.
Airports’ commercialization has lead to increasing non-aeronautical revenues, and such has
not been considered in our model, which has surely weakened the model. A more
comprehensive study would have to comprise all five Portuguese airports and similar size
European airports in order to draw results that are more reliable. Finally, data collection was
also an obstacle.
Nevertheless, interesting results were achieved. Ultimately, three major conclusions
are drawn. Firstly, different temporal approaches had lead to different best practitioners. On
a monthly basis, seasonal airports are favored, whilst on a yearly basis, large-scale operations
attain higher efficiency scores, with particular emphasis on Lisbon and Faro airports.
Secondly, disaggregation of output data into LCC and non-LCC segments appears to have
strong influence on scale efficiency scores, and to a much smaller extent, on technical
efficiency scores. Thirdly, it is most likely that our small sample of airports is a strong
limitation to our analysis. To this respect, a more comprehensive study should embrace
similar size European airports, and then proceed to a more realistic benchmark study.
The recognition of the importance of LCC’s segment in the last decade further poses
new challenges and therefore questions. In light of the importance that LCCs now have and
will increase to represent to airport operators, the million-dollar question is how to achieve
efficiency gains that allow for profit maximization. Would then those efficiency gains be
achievable through the privatization of Portuguese airports? It is doubtful that the
privatization model proposed by the Portuguese Government that consists in the concession
of public monopoly in order to finance the NLA will promote the competition that will
overcome those inefficiencies. Political decision-makers and public entities intromission,
requiring monumental buildings to satisfy their huge egos, leave little space for private
initiative and flexible approaches such as real options in the creation of green-field projects
(such as the NLA) or solutions such as the shared used of facilities, particularly useful on
airports as Faro and Ponta Delgada.
Ultimately, airport operators are expected to adopt benchmark management
procedures to catch up with best practitioners, in order to develop strategies for reaching
short and long-term goals, airport managers should pursue market-oriented strategies that
increase outputs and decrease inputs, combining them with strategies that allow achieving
efficient levels of operation for factors they do not hold control over.
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Appendix 1 – DEA scores on Portuguese airports
MODEL 1

CODE
LIS

CRS TE

VRS TE

SCALE E.

66,6%

92,7%

71,8%

MODEL 2
drs

CRS TE

VRS TE

SCALE E.

34,6%

92,0%

37,6%

drs

OPO

81,4%

84,3%

96,6%

drs

63,2%

84,1%

75,1%

drs

FAO

100,0%

100,0%

100,0%

-

62,7%

100,0%

62,7%

drs

FUN

82,2%

95,9%

85,7%

drs

82,2%

95,8%

85,8%

drs

PDL

100,0%

100,0%

100,0%

-

100,0%

100,0%

100,0%

-

Average

86,0%

94,6%

90,8%

68,5%

94,4%

72,2%

Standard Deviation

14,2%

6,5%

12,1%

24,4%

6,6%

23,7%

CODE

LIS

OPO

FAO

FUN

PDL

YEAR

MODEL 3
CRS TE

VRS TE

MODEL 4

SCALE E.

CRS TE

VRS TE

SCALE E.

2005

100,0%

100,0%

100,0%

-

98,6%

100,0%

98,6%

irs

2006

100,0%

100,0%

100,0%

-

100,0%

100,0%

100,0%

-

2007

100,0%

100,0%

100,0%

-

100,0%

100,0%

100,0%

-

2008

100,0%

100,0%

100,0%

-

100,0%

100,0%

100,0%

-

2009

98,5%

99,0%

99,5%

drs

97,5%

97,5%

100,0%

-

2005

73,7%

100,0%

73,7%

irs

71,9%

100,0%

71,9%

irs

2006

65,4%

85,7%

76,3%

irs

64,3%

84,1%

76,4%

irs

2007

78,5%

88,5%

88,6%

irs

67,7%

85,0%

79,6%

irs

2008

98,2%

100,0%

98,2%

irs

74,8%

94,0%

79,6%

irs

2009

100,0%

100,0%

100,0%

-

69,6%

87,8%

79,3%

irs

2005

85,4%

93,0%

91,8%

irs

82,3%

86,9%

94,7%

irs

2006

93,0%

95,6%

97,3%

irs

88,1%

93,0%

94,7%

irs

2007

100,0%

100,0%

100,0%

-

94,7%

100,0%

94,7%

irs

2008

100,0%

100,0%

100,0%

-

94,3%

99,6%

94,7%

irs

2009

100,0%

100,0%

100,0%

-

87,6%

92,6%

94,6%

irs

2005

69,7%

100,0%

69,7%

irs

59,0%

100,0%

59,0%

irs

2006

70,9%

100,0%

70,9%

irs

59,9%

99,9%

60,0%

irs

2007

71,0%

100,0%

71,0%

irs

61,4%

98,8%

62,1%

irs

2008

64,1%

100,0%

64,1%

irs

62,1%

100,0%

62,1%

irs

2009

60,1%

100,0%

60,1%

irs

59,6%

96,1%

62,0%

irs

2005

79,8%

100,0%

79,8%

irs

74,6%

100,0%

74,6%

irs

2006

81,1%

96,7%

83,9%

irs

75,9%

96,7%

78,5%

irs

2007

84,5%

100,0%

84,5%

irs

79,0%

100,0%

79,0%

irs

2008

86,3%

100,0%

86,3%

irs

80,8%

100,0%

80,8%

irs

irs

irs

87,3%

100,0%

87,3%

82,4%

100,0%

82,4%

Average

2009

85,9%

98,3%

87,3%

79,4%

96,5%

82,4%

Standard Deviation

13,7%

3,8%

13,2%

14,4%

5,3%

14,2%

CODE

MODEL 5
CRS TE

VRS TE

MODEL 6
SCALE E.

CRS TE
100,0%

VRS TE

SCALE E.

LIS

100,0%

100,0%

100,0%

-

100,0%

100,0%

-

OPO

83,4%

100,0%

83,4%

irs 74,3%

100,0%

74,3%

irs

FAO

100,0%

100,0%

100,0%

-

98,1%

100,0%

98,1%

irs

FUN

72,1%

100,0%

72,1%

irs 70,2%

100,0%

70,2%

irs

PDL

80,5%

100,0%

80,5%

irs 79,6%

100,0%

79,6%

irs

Average

87,2%

100,0%

87,2%

84,4%

100,0%

84,4%

Standard Deviation

12,4%

0,0%

12,4%

13,8%

0,0%

13,8%
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Abstract
This paper presents the possibilities of recycled aggregate concrete (RAC) application in precast reinforced concrete
structures. Application of concrete wastes for recycled aggregate concrete (RAC) used in structural members is
associated with an increased risk for in the structure. Presence of pollutions in the wasted concrete may influence
the quality of recycling concrete and the behaviour of the structure. Taking into account the fears for wide
application of recycling concrete for the production of RC structural members a new concept of designing of
structures made of recycling concrete has been formulated and described in the paper. This concept of is based on a
precast concrete strengthening inserts made of HPC and located in the most stressed compression zone of the
member made of RAC. The reinforcement of a HPC insert is integrated with the reinforcing cage of the member and
it is immersed in the recycling concrete mix during process of manufacturing.

Key Words: environmental protection, High Performance Concrete, inserts made of HPC, recycling,

recycled aggregate concrete, reinforced concrete beams.

1. Introduction
Valuable secondary raw concrete had until recently only a minor use. Recycled aggregate is
produced by crushing old concrete. So far, very exceptionally have used the rubble as
aggregate for concrete. The problem with the demolished construction debris can be seen at
landfill sites where piles of demolished buildings are accumulated. For several years
construction debris has been being put to use, usually as a road base or the leveling of the
ground.
Even in Poland some parts of regions are practically devoid of readily available postglacial deposits of construction aggregates. The problems with the use of secondary
aggregates have been described by the authors of this paper in some articles [1], [2], [3]. One
of these problems is the high porosity of such aggregate which is the result of the presence of
old cement paste in its composition. This old cement paste, which surrounds natural
aggregate, can cause its increased absorption and shrinkage of concrete. The amount of
cement paste surrounding the aggregate may vary and fluctuate up to 50% of the volume of
such aggregate. The presence of old concrete stone negatively affects the new formed
concrete, reduces its strength, coefficient of elasticity and increases shrinkage and creep of
concrete. Engineers and constructors have concerns about the possibility of the use of
recycled aggregate concrete (RAC) in concrete construction. Exploratory studies showed
reduced strength of concrete with recycled concrete as compared to the natural aggregate.
Research shows that compressive strength of RAC is about 10%-15% smaller than concrete
made of natural aggregate but there were such a series where the difference increased up to
40% [1]. The comparison of mean strength of concrete evaluated from the tests conducted on
model beams is shown in Figure 1. Reduction of tensile strength was at level of- 10 ÷ 20%.
Shrinkage of RAC was about 30 ÷ 55% greater as compared to the concrete made of natural
aggregate.
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Figure 1. The average compressive strength of natural aggregate concrete (NORM)
and recycling aggregate concrete (RAC), results published in [1,2,3]

Increased shrinkage is a result of the attached mortar and cement paste in the recycled
aggregate grains. During the tests the shrinkage strains of recycled aggregate concrete (RAC13) as well as shrinkage strain of normal concrete (NORM 1-3) and high performance concrete
(HPC 1-3) were measured using Amsler Apparatus. Measured values of drying shrinkage of
concrete are shown in Table 1. The specimens were three standard prisms (10 × 10 × 50 cm)
for each concrete type. The results of these tests have shown that after 10 weeks the samples
made of Recycled Aggregate Concrete revealed the increased shrinkage strains greater about
45 ÷ 65%, than the reference samples made of normal concrete. The resarch results are
shown in Table No. 1
Table 1-Drying shrinkage strains at different concrete age for the three types of concrete
Concrete
type
RAC1
NORM1
HPC1
RAC2
NORM2
HPC2
RAC3
NORM3
HPC3

1 days
(mm/m)
0,01
0,01
+0,01
0,01
0,01
+0,02
0,01
0,02
0,01

2 days
(mm/m)
0,02
0,03
+0,01
0,01
0,02
+0,05
0,02
0,02
0,01

4 days
(mm/m)
0,07
0,06
+0,02
0,05
0,06
+0,06
0,03
0,03
0,03

7 days
(mm/m)
0,08
0,08
0,01
0,09
0,08
+0,05
0,06
0,05
0,03

14 days
(mm/m)
0,14
0,11
0,03
0,12
0,11
0,01
0,13
0,07
0,1

28 days
(mm/m)
0,27
0,19
0,1
0,24
0,20
0,07
0,26
0,18
0,12

365 days
(mm/m)
0,43
0,21
0,12
0,38
0,26
0,09
0,35
0,24
0,14

Figure No.2 shows that shrinkage of recycling aggregate concrete is 2 times higher that high performance concrete
during the drying time.
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Figure 2 The average shrinkage strains of RAC, Normal concrete and HPC (the results of own research)

2. A concept of local use of HPC for the needs of strengthening of RC
precast concrete members made of RAC
The concept is based on the use a precast concrete strengthening inserts made of High
Performance Concrete (HPC) and located in the most stressed compression zone of the
member made of recycling aggregate concrete (RAC). The Figure No.3 presents the concept
of constructing a load-bearing R C beams and plates formed by the connection of normal
strength concrete, e.g. RAC, (in the tension zone) with a layer made of High-Strength
Concrete (HPC) and located in the most stressed fragment of compression or/and shear zone.
Preliminary tests showed that such concept of a structural element has much more favorable
characteristics compared to traditional solutions entirely made of normal strength recycling
aggregate concrete.
a)

RAC

b)

RAC

c)

RAC
Figure 3 The concept of strengthening of R C beams using insert made of HPC and located in compressed zone (A)
or shear zone (B)

Research Group at the Department of Building Structures Technical University in Bialystok ran
in the years 2003 - 2005 research on the behavior of a hybrid reinforced concrete beams that
were shaped with ordinary concrete (base layer) composed with a layer of HPC in the
compression zone [4, 5]. These studies have shown that so shaped composite structures made
from two different concretes have a flexural capacity (bending load) and serviceability
characteristics (deflection, crack) much more favorable compared to the homogeneous
structure, entirely made of ordinary concrete, and comparable with those structure made
entirely of HPC. As reported by Yamada [6], the structural reinrorced concrete and
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prestressed composite beams, with the HPC layer tested in Japan under short-time load, may
have improved sectional parameters, higher flexural stiffness and greater bending capacity in
comparison to a homogenous members, made of normal strength concrete. Hybrid reinforced
concrete composite beams show intermediate behaviour between reinforced concrete beams
of normal strength concrete.
The concept is based on a application of precast concrete strengthening inserts made of HPC
(with compressive strength fck ~ 100 MPa) and located in the most stressed compression zone
of the beam. Technological scheme of reinforcing cage is shown in Fig.4.

Figure 4. Technological scheme and reinforcing cage of a R C beam with the insert made of HPC

3. Experimental modelling of the strengthening effects
Two series of reinforced concrete model beams were tested under short time and long
term load. Series 1 of the beams was made of the recycling aggregate concrete (RAC), series
2 was made of the recycling aggregate concrete with strengthening inserts made of HPC
(RAC+HPC inserts). Concrete classes used for the research were, as follows: C 25/30 (RAC)
and C90/105 (HPC). The model beams were simply supported with the span of 1020 mm and
cross-sections 80x120 mm. Concrete used for all series had similar composition. Concrete
class C25/30 with plastic consistency was designed. Recycling aggregate concrete beams were
created from the concrete made of crushed coarse recycling aggregate of C20/25 class. Main
flexural reinforcement in bending of all beam models was made of steel grade 34GS with the
reinforcement ratio of 1,85%, while stirrups were made of plain steel, St0S. The load was
subjected by two concentrated forces applied in the one-third of beam span’s length.
Reinforced concrete model beams were subjected to short time bending tests on the test
stands. The specimens were gradually loaded every 2kN till to failure. During the process of
loading the cracks were examined and deflections in the mid span of beam was were
measured. Also values of the cracking moment and the layout and width of crack openings
were recorded. The diagrams of deflections recorded for reinforced concrete model beams
are shown in Fig.5.
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Fig.5. Deflections versus the load for hybrid beams (RAC + HPC insert) and beams made totaly of RAC

All beams collapsed as expected, by crushing of the concrete in compression zone. The view
of damaged compressed zone of a beam made of RAC + HPC insert is shown in Fig.6.

Figure 6 View of failure zone of a beam made of RAC with HPC insert

4. FEM analysis
FEM analysis was elaborated for a model beam with dimensions shown in Fig. 3. The two
calculation variants were analysed: for variant I - flexural reinforcement of the beam was
made of 3 bars ø 6, for variant II - flexural reinforcement of the beams was made of 3 bars
ø 10. FEM discretization scheme of the analysed RC beam made of RAC with the HPC instert
used for numerical tests is presented in Fig.7.
The calculations were carried out using computer program DIANA. In the numerical
tests a Newton-Raphson algorithms, assuming 5% increase of load in 20 steps were used. In
the following figures the results of the analysis are presented. Figure 8 and 9 presents the
diagrams of the beam deflections (vertical axis) versus load factors (horizontal axis) in the
half span until to failure of the beams. Maximum load in scenario I was assumed P = 60 kN,
and for scenario II - P = 120 kN. Subsequent drawings of Figure 10 and 11 show cross-sectional
maps of normal stresses in concrete beams for variant II of the FEM analysis.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING UBI2011 - 28-30 Nov 2011 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

P/2

12 cm

HPC

P/2

RAC

50 cm
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34 cm

34 cm

34 cm
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3Ø6
or
3 Ø 10
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Figure 7. The scheme of tested beams with the insert and the loading

For the FEM analysis, the following material data were adopted:
• HPC Concrete:
E
Ф
fcm
fctm
c

=
=
=
=
=

43.6 GPa - Young's modulus
10 ° - friction angle
98 MPa
5.0 MPa
41.1 MPa - Cohesion

• Recycling Agregate Concrete:
E
Ф
fcm
fctm
c

=
=
=
=
=

30 GPa - Young's modulus of concrete
10° - friction angle
28 MPa
2.2 MPa
11.75 MPa - Cohesion

• Reinforcing steel
E

σp
σm

= 205 GPa - Young's modulus of steel
= 576 MPa - yield
= 678 MPa - yield strength
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RAC + HPC insert
HPC
RAC

Figure 8. Diagrams of beam deflections – variant I of reinforcement ratio from FEM analysis

RAC + HPC insert
HPC
RAC

Figure 9 Diagrams of beam deflections – variant II of reinforcement ratio from FEM analysis

FEM analyses of the tested structures shows that the beam with HPC insert has a greater
flexural capacity compared to the beam made of RAC. Respectively, for variant I by about
10% and for variant II by about 30%. The results of FEM simulations appeared to be related to
the results obtained from the experimental investigation. It was also found that the higher
flexural capacity for the strengthened beam is associated with higher reinforcement ratio - in
presented two examples for the I variant the ratio µ = 0.88, and for the variant II - the ratio
µ = 2.46.
The presented examples of FEM analysis illustrate in Figures 10 and 11 the flattening of the
stress maps in the compression zone, which indicates a "runoff" of the compressive stress in
the insert made of HPC. This may also indicate the need for examining the behaviour of the
interface between two different concrete, which will be analysed further.
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Figure 10 Concrete stresses [kPa] at load factor of 0,5 – variant II of reinforcement. Beam made of recycling
aggregate concrete (RAC).

Figure 11 FEM analysis of stresses in concrete [kPa] at load factor of 0,7 – variant II of reinforcement. Beam made of
recycling aggregate concrete with HPC insert
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4. Conclusions
The experimental and numerical FEM analyses conducted on reinforced concrete composite
beams made of recycled aggregate concrete with insert made of HPC revealed various
positive effects of strengthening compared to homogenous beams totally made of recycled
aggregate concrete.
The flexural capacity of the model beams made of RAC strengthened by the use of HPC
inserts were about 30% greater in comparison to the beams fully made of RAC, whereas the
deflections of the improved beams were smaller more than 10%.
Bending tests also conformed significantly reduced compressive strains compared with the
strains and deflections measured in control beams made of recycled aggregate concrete. This
positive static effects can be explained as the effect of redistribution of stresses and strains
in hybrid beam.
The analyses showed also the possibility of applications of such concept of strengthening the
structural concrete members in rehabilitation and reconstruction works.
Research funded by NCBiR
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Abstract
This article describes the ESTAccess project implementation, whose goal is to control and track the accesses of
students and teachers to classrooms using a contactless ID card (Mifare-classic).
The hardware component is composed by an Electronic Door Lock (EDL) and an Access-Point (AP). The software
component is composed by firmware in the EDL, a web interface, a database (DB) and a Java application in a PC. The
DB stores any event occurring in the system and allows the creation of rules granting access of users to classrooms,
taking into account a timetable and the user type. The java application connects the DB to a network of WiFi APs,
using sockets. Several EDLs are wirelessly connected to an AP through a low power, low rate, star-like network.
Access events flow from the EDL to the DB, and permissions flow in the opposite direction, in real-time. All this
traffic is regulated by a language where the receiver always acknowledges in order to provide robust communication.
Also described are experiments and results that empirically prove the compliance and robustness of the system.
Key Words: Access management, proximity card, electronic door lock, MSP430, SimpliciTI, Wi-Fi, Access-Point,
Database.

I.

Introduction

Today, security is a critically important issue, especially in building areas that are frequented
by a large number of people. In many situations, documents, equipment, and other assets
must be conveniently protected in such crowded environments. The desired security starts at
the door of the offices where such assets are, i.e., the first thing to do is to inhibit the access
of non authorized personnel to some critical areas. The history of traditional key locks goes
back to ancient Greece, making it a successful invention of mankind. However, on one side,
security anxiety has risen for many good reasons in the last decades, on the other, employee
rotation in big corporations is larger nowadays, making traditional keys less attractive. They
are easily duplicated. If it is easy to give someone a key in order to provide access to some
place, it is not so easy to get the key back when the access shall be overturned. Also, it is not
practical to manage accesses to many different places by way of traditional keys. These are
some limitations. Electronics provide many means to make practical access control to offices
in different types of buildings, in a secure way. Indeed, there are many ways to realize this,
but this paper concerns only EDL where a contactless (credit card size) card plays the role of
the key.
Although with a history starting around the 1990’s, and in spite of its potential use, our
society is not so dominated by the use of contactless cards, but it will be, eventually, either
as a key, for ID or payment purposes, or all at the same time.
Electronics, computers and networks make possible the development of practical, high
security, access control systems. This paper describes one made with cheap, out-of-the shelf,
electronic modules and components, open source software, and communication protocols
normal in present day public buildings, in our case a university campus. The work reported in
this paper was carried out under the final project for obtaining an engineering degree in
electronics and computers, in Escola Superior de Tecnologia de Setúbal, of the Instituto
Politécnico de Setúbal. It was developed under the support of a grant from the ―3º Concurso
para Projectos de Investigação‖.
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING UBI2011 - 28-30 Nov 2011 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

II.

Architecture

The general architecture of the system is illustrated in figure 1, where the four main
functional components can be identified: EDL, AP, integration application (IA) and DB. From a
physical point of view, the system is composed by several EDLs, several APs and a (PC like)
computer server. Several EDLs connect to one AP through SimpliciTI[1], in a star-like network
configuration. Several APs connect to the computer server through WiFi. The system was
designed taking in mind the existence of a WiFi network, but a cabled ethernet could also be
used to connect the AP to the server. Many public buildings (as universities are) have WiFi
networks, and many more will have it in the near future.

Figure 1 – Project Architecture

A.

Components

We start by giving a quick look to the main components used in the system. The door lock is
the model CARD 300-A (https://www.interportas.net), which needs four 1.5V AA batteries
and having 20,000 expected lock releases with the same battery pack (according to the
manufacturer). The original transponder works in 125KHz, which is incompatible with the
13.56MHz required by the MIFARE[4,5,6,7,8,9] classic card used by the IPS campus population.
This basically means that we had to substitute all the electronics inside the EDL by our own.
The card reader is the model SL031 (http://www.stronlink.cn), having an UART interface.
The microprocessor board is the eZ430-RF2500T manufactured by Texas Instruments, whose
main components are a MSP430F2274 microcontroller[3] and a CC2500 radio operating at
2.4GHz. This board is cheap and TI makes available a good development environment at no
cost.
The AP functions as a gateway between a network of EDLs (connected by a SimpliciTI
network), and the WiFi network. The AP is an electronic board made up of an eZ430-RF2500T
and one WiFi transceiver MatchPort b/g (http://www.lantronix.com).
The integration application (IA) was codded in Java and the DB was implemented using the
Oracle Database 10g Express Edition.
Lets give a closer look at the EDL and the AP, which are original electronic circuits.
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B.

Electronic Door Lock (EDL)

Figure 2 shows a set of pictures showing the interior of the lock’s metal enclosure.

Figure 2 – Hardware developed in the door lock

The photo at right shows the main board where the batteries are connected, composed by the
power electronics for triggering the electromagnet commanding the lock, a power supervisor,
a connector to reprogram the MSP430 microcontroller, and a three-color LED showing the
status of operation (batteries requiring substitution, access granted, access not granted,
acknowledge received, and no communication with the AP).
The second photo from the right shows the eZ430-RF2500T board mounted on top of the base
board. Finally, the third photo from the right shows the SL031 card reader. This board must
be the last one before the black plastic cover that can be seen at the leftest photo. It must
be like this because the card reader requires close proximity to the card in order to read its
unique ID without errors. The facts that i) the chip antenna of the CC2500 radio is surrounded
by the steel enclosure of the door lock, and ii) the card reader is on top of CC2500 antenna,
does not degrade the communication between the EDL and the AP by way of the SimpliciTI RF
protocol, as will be made clear by experiments we describe later. We show a block diagram
of the electronic circuit inside the EDL in fig. 3.

Figure 3 – Door lock Block diagram

The microcontroller consults the card reader for the presence of cards three times per
second. The rest of the time, the card reader is put into sleep mode to save battery power.
The radio chip is always ON (although it should not). The microcontroller maintains a small
database of card IDs to whom permission must be granted, i.e., the door opens if the card ID
is present in the MSP430 internal RAM. This means that the decision about the access
permission is local, implying that the EDL works in case the WiFi network is off.
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C.

Access-Point (AP)

The AP is an original electronic board whose main function is to connect two different
network wireless protocols. It is then a gateway between a WiFi network and a star-like
network of EDLs (the AP being the central node and each EDL the end device). We present
two photos of an AP in fig. 4.

Figure 4 – Hardware developed in the Access-Point

As previously stated, the WiFi protocol is implemented by the MatchPort b/g module, and the
EDL network is realized by the SimpliciTI protocol performed by the CC2500 radio controller
present in the eZ430-RF2500T board (placed vertically, at the right side of the WiFi antenna
visible in both photos of fig. 4).
Apart from its (gateway) main function, the AP also has the ability to connect to a wired
Ethernet network (which we did not use). All the traffic arriving at the CC2500 radio can be
redirected to a RS232 port (and vice versa), and all the traffic arriving at the WiFi module can
also be redirected to a second RS232 port (and vice versa too), making these two RS232 ports
sniffers to both the SimpliciTI’s and WiFi’s traffic; this was very useful during the
development stage. The AP is mains powered, because its gateway function has a 100% dutycycle.
Figure 5 shows a block diagram of the AP’s electronic circuit.

Figure 5 – Access-Point Block diagram

We now turn our attention to the software modules of the system: the Java application
(denoted Integration application) and the DB.
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D.

Integration application (IA)

Implemented in Java, this application links the DB to the EDLs. This connection is
bidirectional. The unique ID of each card presented to any EDL is sent to the DB for storage
(with the respective timestamp and decision about whether to open the lock). So, the IA
executes ―insert into‖ SQL statements into the DB. This is traffic in one direction. Each time
an access permission changes (deliberately by the super user, or when out of date) implies
that the new reality must be known by each EDL. For achieving this, the IA periodically
performs ―query‖ SQL statements (one per 5 seconds) to the permission table in the DB,
letting the EDLs know what is new. In practice, this is real-time behavior, a most desirable
feature concerning security in access management. This is traffic in the opposite direction.
The IA is a threaded application. In particular, both directions are governed by different
threads. Network traffic is made through a TCP/IP server socket inside the IA.

E.

Database (DB) and Web interface

The DB is composed by several tables uniting all the entities required by an access
management application, which are persons (having inclusive types student, teacher, visitor,
employee), contactless cards (possibly more than one per user), timetables (having due
dates), EDLs, rooms (having different exclusive types), buildings, permissions (associating
cards to EDLs), accesses (which card was read by which reader), and events (e.g., batteries
are almost depleted), and a history of past events from which statistical patterns can be
evaluated.
All this information can be accessed through the web (fig. 6), possibly modifiable depending
on the user privileges. There are three types of users to which correspond different
privileges: superusers, teachers, and students. As examples of the type of permissions/
privileges different users have, we give the following: superusers manage passwords and grant
access to teachers and students to particular types of rooms; and teachers grant room access
to students. The system also provides alerts, by pop-up windows, when a special event is
about to happen, e.g., one day before a deadline the user knows that it will lose access to
some classroom or lab.

Figure 6 – Screenshot of the web interface

F.

Thread of execution

A typical thread of execution in the system is now explained. A superloop seeks a card three
times per second, sleeping in between. When a card is read, the microcontroller tests if the
card ID is in a list of IDs to which permission must be granted. If it is not, a red LED blinks; If
it is, the door lock is released and a green LED blinks.
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In either case, a SimpliciTI frame is assembled characterizing the EDL, the card ID and the
logic result of the test, and sent to the AP. Each frame sent requires an acknowledge, so the
EDL maintains a ring buffer with frames not acknowledged. This ends the cycle.
If the process works as expected, a few hundred of milliseconds later the EDL will receive the
respective acknowledge frame, and the ring buffer will be cleaned of this frame. If not, 5
seconds later the EDL resends the original frame. This repetition process does not stop until
an acknowledge frame is received.
The main loop is then composed by the following processes:
 card process, as explained first in this section;
 frame process, where the EDL deals with frames sent by the IA;
 acknowledge process, were the EDL evaluates if it is necessary to resend frames.
In the IA the following three threads are running:
 Reminder – as explained in the section D (IA);
 UpdatePermissions – at the end of each day (23:59:59), a SQL query is performed in
the DB, searching for permissions that had changed meanwhile. Each change is
converted to a frame that will be sent to the EDL;
 TimeOut – takes care of frames sent but not acknowledged. Every 10 secs, the IA
resends every frame that was never acknowledged. Each time an acknowledge is
received, the corresponding frame is removed from the not-acknowledge-frames list.

G.

Network messages

Network messages (or frames) between the Information Server (IS) and an EDL follow a a
priori specified command set. We implemented a mechanism where the receiver always
acknowledges the received messages. There is a set of six different messages or frames:
 Insert and respective acknowledge – the IS uses this message to insert a card ID into
the list of cards the lock must open. The EDL responds with ACK, if it executed the
command with success, or responds with NACK, in case it did not (e.g., it was not
possible to insert the card ID because there is not enough memory or because the
card ID is already in the list).
 Delete and respective acknowledge – the IS sends this message to an EDL when it
wants to deny access to a card ID. The EDL responds with ACK in case of success, or
NACK, otherwise.
 Register and respective acknowledge – an EDL sends this message to the IS when reads
a card ID, independently of granting access to the user or not. The server responds
with an ACK frame.
Figure 7 illustrates the process of message exchange between the IS and an EDL.

Figure 7 – IS and EDL’s exchange messages in order to one execute commands on the other
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We show examples of a register frame and the respective ACK in fig. 8.

Figure 8 – Examples of a register frame and the respective ACK (each square grid is a byte), and IS means Information
Server

As one can see, frames are delimited by start and end bytes, 2A or 23 and 0D, respectively;
there is a byte representing the command and two bytes representing the EDL
sending/receiving the frame (allowing 65,535 different EDLs). We decided to differentiate
between frames sent by the EDL (starting with 2A) from frames sent by the IS (starting with
23), because it helped when using the sniffing capabilities of the AP in the developing stage.
In the example of fig. 8, EDL 3738 sent a register frame (byte 52) announcing that card ID
C45456E2 was read and the lock was released (byte 53). The IS responded with a Register
Acknowledge Frame (command 41).
III.
Experiments
In this section we describe several tests with the intent of characterizing the real behavior of
the system.

A.

Locking mechanism

An EDL signals its own status through a three-color LED. An EDL must remain in the unlocked
state long enough to allow the user to open the door. Finally, the card reader must poll the
antenna for the presence of a card with a duty cycle not too large in order to reduce current
consumption.
The locking mechanism in the EDL is carried out by an electromagnet, which requires about
250mA at 4V (nominal values) to unlock the door. We wanted to find out the threshold
voltage at which the lock starts to operate incorrectly. We started with batteries at almost
all-charge (6V), and proceed downwards, measuring how many times the lock operates
correctly in 20 attempts. We show the voltage values with respective success rate in tab. 1.
Table 1 – success rate of correct behavior of the electric lock for different voltage values

Voltage [V]
Success rate [%]

6
100

4.72
95

4.38
85

4.18
0

Based on these results, we decided to introduce a voltage monitoring circuit tunned for
4.38V, which when reached makes a red LED to blink at 1Hz, letting the user know that
batteries should be changed.

B.

Power measurement

Some experiments were performed in order to estimate the energy consumption of the EDL.
Current was measured with a Wavetek Meterman 27XT voltmeter (accuracy of 0.5%) through a
1Ω resistance placed in series with the power supply. The measured current in steady state
was 29mA for a total battery voltage of 6.0V. By steady state we mean no card reads and no
lock activations. This value is somehow exaggerated, and its due to the voltage regulator and
the receive mode of the CC2500 radio, which is always active.
The microcontroller polls the card reader three times per second, requiring 75ms in each poll,
thus requiring 29mA×0.075×3/3600=1,81µAh from the battery. We now assume that the user
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enters its room once per hour (i.e., 24 times per day). The lock requires 250mA for one
second to open the door (250mA×1/3600=0.07mAh); the simpliciTI requires 25mA for 500ms to
exchange frames with the AP (25mA×0.5/3600=0.0035mAh); and the card reader requires
50mA for 100ms to read the card (50mA×0.1/3600=0.001mAh). The sum of these calculations
does not change the grand total due to the low duty cycles, but surely they have an impact on
battery duration.
The individual capacity of each of the AA alkaline batteries used is 2850mAh; four batteries in
series have a total capacity of 11,400mAh. Considering 1.5V the nominal voltage and 0.8V the
value at which the battery fails to provide current, then the usable voltage range is
1.5-0.8=0.7V. The measured threshold voltage (see Locking mechanism test) is 4.38V, so 1.1V
per battery, which corresponds to 57% of usable capacity ((1.5-1.1)/0.7×100=57%). We can
finally calculate a theoretical value for the lifetime of batteries of approximately 9 days
(11400×0.57/29).
We do not take into account the self discharge rate of alkaline batteries. According to some
manufacturers, this rate would not have a big impact on the calculated battery duration.
The current consumption would be greatly reduced if the voltage regulator was replaced by
one with switched capacitors (e.g. the MAX604 consumes 15μA in steady state) and if the
receive mode of the CC2500 was activated once per minute. According to [11], the CC2500 in
receive mode consumes an average current of 18mA for 4ms. Then activating the receive
mode once a minute would have a consumption of 18mA×60×4ms/3600=1.2μAh. The
consumption of eZ430-RF2500 board would be 1.2μA+(788μA×3600/3600(consumption in idle
mode)=789.2μAh. Accounting for the consumption of other components and the AC
consumption above referred would give a total of 934μAh. The theoretical value for the
battery life would be

C.

RF communication

Experiments were conducted in order to analyze the occurrence of communication failures.
Traffic exchange was observed in the AP through its sniffing capabilities. Another set of tests
were centered in evaluating how the metal enclosure of the EDL interferes with card reading,
since metal reflects the magnetic field created by the antenna in the card reader, inhibiting
its propagation. The setup for the experiment was the server PC and EDL separated by 2m,
line-of-sight. A card was presented to the card reader 50 times, at approximately 5cm
distance. This process originated 50 SimpliciTI frames (EDL->AP) and 50 WiFi frames (AP->IA)
and the same number of frames in the opposite direction. No errors were detected (100%
success rate), i.e., the IA received 50 correct (register) frames, and the EDL commanded the
electric lock to open 50 times.
We conclude that the EDL's metal enclosure, despite being very close to the card reader and
very close to the chip antenna of the CC2500 radio, did not cause any communication
interference.
In another experiment, we tried to analyze the RF interference by creating a hostile
environment to the communication between the EDL and the AP (SimpliciTI traffic), in order
to experimentally measure how resilient is this RF protocol. SimpliciTI operates at 2.4GHz.
Two mobile phones transferred a file via Bluetooth (which also operates at 2.4GHz) and two
other mobile phones were simultaneously making a phone call to each other (900/1800MHz
central frequencies); all four mobile phones were in a vicinity of about 15cm around the EDL.
In the same room, there were also four laptop computers connected to the existent WiFi
network (2.4GHz) with their users surfing on the web. The experiment consisted of presenting
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a card to the EDL 50 times, and evaluating whether there were errors in the frame. One error
was detected in the 200 frames involved, i.e. the success rate was 99.5%.

D.

Range of networks

This experiment was carried out in a block of offices and classrooms in a faculty of
engineering at IPS, aiming at measuring the maximum range of the WiFi and SimpliciTI
networks. This is important in determining how many APs should exist in order to serve a
certain amount of EDLs, which ultimately permits to evaluate the costs of the system in a real
situation.
Communication was tested in two different scenarios, evaluating range in two situations: lineof-sight (LOS), and walls as obstacles between transmitter and receiver. We measured 25m
until communication by simliciTI was not possible anymore, with emitter and receiver in LOS
(1m above ground), and 12m when transmitter and receiver were separated by two walls
(15cm thick). In the case of WiFi, we used an AP and a laptop, and measured 32m LOS, and
22m with three walls in between.
Next, we were interested in evaluating how many APs would be needed to cover a particular
set of offices and classrooms in a floor (illustrated in fig. 9). We installed an EDL in each end
of the floor (offices F365 at the right end and F313 at the left end) and realized that one AP
is not sufficient because both EDLs are about 60m apart, which is out of the network range.
According to the values presented in the third paragraph of this section, the range of a
SimpliciTI network would have a maximum radius of 50m. So, two APs would be needed to
cover all the (26) EDLs in the floor plan illustrated in fig. 9, and possibly more if there were
more offices above and below the ones presented. If APs are placed equidistantly between
the floor ends, the best position is the one presented in fig. 9. This floor is equipped with an
Access Point to the existent WiFi network (Eduroam), which is located at the wall of
classroom F304 in front of the stairs. AP1 and AP2 are within the range of this AP, which
means no modifications would be required in order to install the system in this floor. We can
conclude that our APs do not increase too much the cost of the system, because its individual
cost is not too high and because they cover a large number of EDLs.

Figure 9 – Coverage of SimpliciTI network

IV.

Final remarks

Most of the current electronic door lock systems operate in a static mode. For instance, the
contactless card must be presented to the electronic lock after passing a master card, for the
electronic lock to learn the new code. In this case, it is virtually impossible for the electronic
lock to unlearn a code without the card’s presence, unless there is a due date or validity for
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the code, or the electronic lock memory is cleared. In other cases, the contactless card is
programmed in a central desk/office before first use, but the information server has no
contact with the electronic locks, making impossible to observe the user’s habits. If
something is wrong, the whole process must be repeated, forcing the user to return to the
central office in order to have its problem solved, because no operations can be done
remotely. There are not many traditional systems where there is communication between the
computer server and each door lock, and when this happens the communication is by wires,
which endear the system.
New generation lock systems do not have these shortcomings. Data flows wirelessly in realtime, from servers to the electronic locks, and vice-versa. The electronic door lock can act as
a contactless card programmer, if it is necessary, all in order to provide a high quality of
service to its users. The system presented in this paper belongs to a new generation of access
control systems. The door lock is low-power, wireless, powered by batteries and applicable to
most office doors. The system was planned to use open source or free software (Java, PHP,
Apache, Oracle Database Express Edition) and off-the-shelf components, as are current
electronic door locks, 8/16-bit microcontrollers, wireless communication modules,
contactless card readers, AA batteries, etc., all relatively easy to afford and acquire.
The EDL proposed requires only a very small attention from its users. In fact, in principal, it is
up to the user to ensure that batteries would not deplete totally. This is made known to the
user by a blinking LED. In the future it could also made be known by email; it surely has the
potential for that.
The system is also secure. User identification is made through smart cards[10]. The web
interface is password protected. The WiFi communication is encrypted through WPA/TKIP or
WPA2/PSK, and SimpliciTI is encrypted through the 128-bit XTEA algorithm[2].
Many experiments were performed in order to test the compliance of the final product with
the requirements, and to measure important practical variables (energy consumption, battery
duration, resilience to noise, range, etc.). The presented project was developed as the
requirements for completing a three-year engineering degree in electronics and computers in
a polytechnic institute in Portugal (usually known as the final project). In this regard, it is
very complete in scope, covering hardware, firmware and software development.

V.
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Abstract
We address a variant of the location routing problem where vehicles can perform several routes in the same planning
period. This problem represents a combination of two problems, a vehicle routing problem, which determines the
optimal set of routes to fulfill the demands of a set of customers, and a location problem, as the depots from which
the vehicles performing the routes can be associated must be chosen from a set of possible locations. We explore a
new pseudo-polynomial network flow model, whose nodes represent time instants, and whose arcs represent feasible
vehicle routes. At the end of the paper, we report on a set of computational experiments conducted on instances
adapted from the literature.
Key Words: Location routing problem; integer programming; pseudo polynomial models

Introduction
In this paper, we analyze the Location Routing Problem (LRP). It is an integrated problem,
combining two difficult ones: the vehicle routing problem and the location problem. The
integration of these two important optimization problems to distribution networks can
translate into considerable savings. Its standard version represents an interrelation of a
vehicle routing problem, which determines the optimal set of routes to fulfill the demands of
a set of customers, and a location problem, as the depots from which the vehicles performing
the routes can be associated must be chosen from a set of possible locations. Being a
generalization of the VRP it is also a NP-hard problem.
Laporte (10) describes application areas, different formulations and solution methods in
a survey of deterministic LRP. Based on the work published up to 1988, the author proposes
promising future research areas for this problem. In (14), the authors propose a taxonomy for
the LRP and a classification scheme that categorizes the up to date exact and heuristic
approaches in the literature, according to their specific solution method and to eleven other
features that characterize the assumptions of the problem, in what the authors call a twoway classification. They also provide an annotated literature review, organized according to
the proposed classification. A more recent survey of LRPs is provided in (16). The authors also
propose a classification scheme and a review of deterministic exact and heuristic methods,
and also of stochastic and dynamic solution approaches to the problem. Laporte et al. (11)
applied an exact algorithm based on an integer programming formulation to the LRP. The
procedure consists of a branch-and-cut algorithm where subtour eliminating constraints and
chain barring constraints are introduced. It solved instances with up to 20 customers and 8
depots. Although the depots have no capacity, there are lower and upper bounds on the
number of depots to consider and on the number of capacitated vehicles to be associated to
each depot. Laporte et al. (12) solve an asymmetrical LRP with lower and upper bounds on
the number of vehicles based at each depot, and a constraint on the total cost of a route.
They reformulate the problem as a constrained assignment problem through the use of a
graph transformation. They use a variant of the branch-and-bound algorithm proposed in (8)
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for the traveling salesman problem to solve the integer problem. The authors report on
computational results with up to 3 possible depots and 80 customers. Berger et al. (7)
proposed a branch-and-price algorithm, based on a set-partitioning formulation, with distance
constraints and uncapacitated vehicles and depots. They also introduce a set of valid
inequalities in order to strengthen the proposed formulation. Akca et al. (2) proposed an
exact solution method for the LRP with capacities on both vehicles and depots. It is a branchand-price algorithm based on a set-partitioning formulation. The proposed model is an
adaptation of a previously presented formulation (1) for the location routing and scheduling
problem. The authors presented four variants of the algorithm, based on different heuristic
approaches to solve the pricing problem of their column generation scheme. Belenger et al.
(6) provided a branch-and-cut algorithm for the LRP with capacitated facilities and
capacitated vehicles. The integer programming model uses only binary variables and is based
on the one proposed in (11), with the additional capacity constraints for the depots. Both
heuristic and exact separation algorithms are proposed, in order to find violated valid
inequalities in the embedded cutting plane scheme.
According to the classification scheme presented in (16), heuristic methods for the LRP
can be clustering-based, iterative or hierarchical. Clustering-based heuristics are composed
by two phases. In a first phase, the set of customers is grouped in clusters, which are, in the
second phase, allocated either to depots or to a vehicle route. In the first case, the algorithm
concludes by solving a VRP (or TSP) for each depot and in the second case a TSP is solved for
each cluster which is posteriorly associated to a depot. In iterative methods, the subproblems
of location and routing are solved separately, in an iterative scheme that exchanges
information between these two phases, in order to improve the solution. Finally, hierarchical
heuristics tackle the problem as a location problem, incorporating the routing problem as a
subproblem in some phases of the routine.
Nagy and Salhi (15) propose a hierarchical heuristic method for the LRP, based on a tabu
search algorithm. It is a nested method, where the routing problem is considered in the
evaluation of possible moves, which can be add moves (opening a closed depot), drop moves
(closing an open depot) or shift moves (closing an open depot and opening a closed one).
Tuzun et Burke (17) propose a hierarchical two-phase tabu search for the LRP with
capacitated vehicles. These two coordinated phases correspond either to a location or a
routing problem. Every time a neighbourhood move is performed in the location phase, the
routing phase is started. The search in the routing phase is not global. Only the routing
sections affected by the previous location move are explored, in order to, according to the
authors, explore the solution space efficiently. Wu et al. (18) decompose the LRP into a
location-allocation problem and a vehicle routing problem and solve it with an iterative
heuristic, on a combined tabu search and simulated annealing framework. The authors
consider the problem with capacitated heterogeneous vehicles. Albareda-Sambola et al. (3)
approached the LRP with capacitated depots with one single vehicle associated to each
depot. The authors solve the LP-relaxation of a compact model and use it as a lower bound
and as a base for the first solution in a tabu search framework. The problem is solved with a
hierarchical heuristic where the intensification and diversification phases are concerned,
respectively, with the location and the routing problems. They allow infeasible solutions in
the intensification phase, which are controlled with a penalty in the objective function. They
propose an additional lower bound that presents a better quality than the one provided by
the LP-relaxation. Barreto et al. (5) used a clustering-based heuristic for the LRP with
capacity constraints both for the vehicles and the depots. Customers are grouped in clusters
with a capacity limit, by using one of four grouping methods. A TSP is then solved for each of
these groups, by using an exact method, if the group has 40 or less elements, or a two stages
heuristic procedure, otherwise. After improving the routes with a local search procedure, a
location problem is solved in order to assign them to the selected depots. By combining the
four clustering methods and six proximity measures, the authors present several versions of
this routing-first, location-second heuristic.
In this paper, we address a variant of this problem, the location routing problem with
multiple routes (MLRP), where each vehicle can perform several routes in the same planning
period. This variant has been explored exactly in (1), and heuristically in (13), although in the
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latter the authors also propose a branch-and-bound algorithm for the problem. In (1), the
authors propose a three-index commodity flow model and also a branch-and-price algorithm
based on a set-partitioning formulation of the problem. The branch-and-price algorithm is
based on a column generation framework, where each column represents what the authors
define as pairings. The pricing problem is an elementary shortest path problem with resource
constraints. Finally, the authors propose valid inequalities in order to strengthen the model.
In (4), the authors define several formulations for the case where only one customer is visited
in each route. The problem is addressed as the capacity and distance constrained plant
location problem. For one of the formulations, they propose families of valid inequalities in
order to strengthen it, and assess its effectiveness when it is directly solved with a
commercial solver. As they do not devise any column generation scheme, they propose an
extension of the problem, which can have practical applications, as they describe, where
there is a constraint on the number of customers that each vehicle can visit during the
planning period. This constraint is addressed as the cardinality constraint.

Problem Definition
There is a set of available depots that can be selected to be open, and a set of customers
1, … , to visit. Customers are served by a single depot and a single vehicle. Each depot
∈ has a finite capacity
and has several associated vehicles, which perform routes that
begin and end at that same depot. The fleet of vehicles is homogeneous, and each vehicle has
a capacity . A given vehicle can perform several routes in the same planning period,
although it can never travel for more than
units of time. A route
corresponds to a
sequence of customers to be visited by a vehicle, always beginning and ending at the same
depot. Its duration is represented by . Given that vehicles have finite capacities, a route
can never consider the visit to a set of customers
⊆ whose sum of demands is greater
than . The load of route is represented by . When a depot is selected to be open, there
to consider. Similarly, the decision of using a given vehicle incurs in a fixed
is a fixed cost
cost
. Apart from these fixed costs, there are also variable costs to contemplate,
corresponding to the traveled distances to serve customers. The subsequent cost of a route
is represented by
. No service or setup times are considered. Finally, we consider an
adaptation of the cardinality constraint considered in (4). For each route, there is an upper
bound on the number of customers that can be visited.

Mathematical Programming Models
In (1), the authors propose two different formulations for the MLRP, a three-index commodity
flow formulation [1]-[12] and a set partitioning formulation [13]-[17].
The three-index commodity flow model is represented in a graph
⋃ , , where
! ⋃ ! . Let " be the set of available vehicles and " the set of vehicles
assigned to depot ∈ . The time it takes to go through arc #, $ ∈ is represented by %& ,
and the operational cost of one unit of traveled time is represented by ' . Variables (%)* [9]
define if vehicle + ∈ " goes through arc #, , ∈ and variables -%)* [10] represent the flow
that vehicle + ∈ " carries on arc #, , ∈ .
Binary variables . [11] and /* [12] define whether depot ∈
opens or not and
whether vehicle + ∈ " is used or not, respectively. The model can be formulated as follows:
min
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The objective function [1] considers the minimization of all fixed and variable costs. Each
customer is visited exactly once, which is guaranteed by constraints [2]-[3]. Constraints [4]
and [5]-[6] state that the capacities associated to depots and to vehicles, respectively, must
be respected. The time limit
is taken into account with constraints [7]. Finally, if a vehicle
is associated to a depot , it can only travel through arcs associated to that depot [8].
For the set–partitioning model, the authors define the concept of pairing, which is the
schedule of one vehicle for the planning period, i.e., the set of routes one vehicle is
scheduled to perform. Let O be the set of all feasible pairing associated to facility ∈ and
P the associated cost of a pairing Q, including the fixed cost of one vehicle and the
operational cost of the route. Coefficients R%P define whether or not customer # ∈ is visited
in pairing Q ∈ O . Binary variables . [16] define whether depot ∈ opens or not and binary
variables S determine if a pairing Q ∈ O is associated to depot . The model can be
formulated as follows:
min
:. .
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The objective function [13] considers the minimization of all fixed and variable costs. Each
customer is visited exactly once, and therefore belongs to one and only one pairing of the
solution [14]. Constraints [15] state that the capacities associated to depots must be
respected. The generation of pairings is done by the solution of a pricing problem that is an
elementary shortest path problem with resource constraints. The authors propose two
heuristic algorithms to solve it and only solve it exactly when no more attractive columns are
identified by the heuristic methods.

Network Flow Model
We propose a pseudo-polynomial network flow model whose variables are explicitly generated
and represent feasible vehicle routes. The integer model is solved with a commercial
software (CPLEX). Let U , ∀ ∈ , be the set of all feasible routes for depot ∈ , i.e., all
routes such that D and whose duration is not greater than the maximum pre-defined
Δ, Ψ , ∀ ∈ . The set
amount of time . We consider a set of acyclic directed graphs Π
of vertices Δ
0,1, … ,
represents discrete time instants from 0 to the time limit . Each
is defined as Ψ
Y, / : 0 D Y [ / D , ∈ U ∪ Y, / \ : 0 D Y [
set of arcs Ψ , ∀ ∈
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/ D , / Y 5 1 . Arcs correspond either to feasible vehicle routes or to waiting time periods
(unit arcs). These waiting time arcs represent the instants of time spent by the vehicle at the
depot. An arc Y, / ∈ Ψ represents route beginning at time instant Y and ending at time
/ @ Y for depot . Binary variables . [25] define whether
instant /. This means that
depot ∈ opens or not. Each arc Y, / corresponds to route ∈ U starting at instant Y and
ending at instant /. Variables (] [23] represent the flow of arc Y, / on graph Ψ . Finally,
variables ^ [24] represent the total flow that goes through graph ∈ , which equals the
number of vehicles that are used in the corresponding depot. The model can be formulated as
follows:
min
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The objective function [18] contemplates the minimization of all fixed and variable costs
regarding vehicles, depots and routes, as it has been previously described. Every customer
must be visited exactly once [19]. Constraints [21] stipulate that there is flow conservation in
all graphs, and constraints [21] state that the capacities associated to depots must be
respected. Let f be a sufficiently large number, for example, an upper bound for the total
number of used vehicles. Constraint [22] certify that a depot must open if there are routes,
and therefore vehicles, associated to it in the solution.

Arc Reduction
Given that we are explicitly considering all feasible routes in our model, it is important to
eliminate the ones that, although feasible, do not have any potential interest to the optimal
solution. By reducing the number of routes to take into account, we need to consider less arcs
in the model, increasing its efficiency. In order to do this, we defined two reduction criteria.
Each path of a graph Ψ corresponds to a set of routes to be performed by one vehicle
throughout the planning period, which has a maximum duration of
units of time. The sum
of the durations of the routes associated to a same path cannot, therefore, exceed . Given
that there are no time windows to consider, the order on which the routes are performed is
irrelevant, as well as the specific time instants at which routes begin, providing that the time
limit is respected. Given that, it is possible to only consider paths with routes sorted by their
decreasing values of duration. By doing so, the symmetry of the model is greatly reduced. On
the other hand, it is also possible to consider sequences of routes without waiting times
between them. This considerations allow us to define the following reduction criterion:
(i)

For every possible route
∈ U , ∀ ∈ , there is an arc 0,
in graph . For
every other nodes # ∈ Δ \ 0,
of graph , there is an arc #, # 5
if and only if
there is an arc R, # i in that same graph, with R ∈ Δ and : ∈ U , such that
# @ R N and # 5
D
.
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The same set of customers originates ! different routes, by exchanging the sequence on
which customers are visited. A different sequence of clients may have a different cost but it
always has the same load. From the list of ! different routes associated to a depot , let us
and i , respectively. If
k i , it is not necessary to
consider two, and :, with costs
consider route for depot , as they both visit the same customers, have the same load, and
the sequence defined in represents a greater cost than the one defined in :. Therefore, the
second reduction criterion is the following:
(ii)

From each set of routes visiting the same set of customers, we choose, for each
depot, the one with the lowest cost and ignore all the others. This means that for
each graph corresponding to each depot, there are no two different routes
visiting the same set of clients.

Computational Results
To evaluate the quality of model [18]-[25], with the implementation details described above,
we conducted a set of computational experiments. The algorithm was implemented in C++
and the network flow model was solved with ILOG CPLEX 12.0. The computational tests were
run on a PC with Intel Core i3, CPU with 2.27 GHz and 4GB of RAM. The considered test
instances are an adaptation of the instances with 20 and 25 customers described in (1), with
1900 and
225. These instances were generated from instances p01, p03 and p07
described in (9). There are five available depots, whose coordinates are the same ones
proposed in (1). For every instance l,m , R stands for the number of customers and G
identifies the instance in (9) from which l,m is derived, as well as the considered customers,
according to table 1.
Table 1 - Instances
Ca,b

customers

Ca,b

customers

p01

C20,1
C20,2

1-20
31-50

C25,1
C25,2

1-25
26-50

p03

C20,3
C20,4
C20,5

1-20
28-47
56-75

C25,3
C25,4
C25,5

1-25
26-50
51-75

p07

C20,6
C20,7
C20,8

1-20
21-40
31-50

C25,6
C25,7
C25,8

1-25
26-50
51-75

The duration of every route equals its traveled distance. As in (1), distances between
customers and depots are rounded. Each of these instances was tested for two different
values of , 100 and 140, and two different values of , 3 and 4. Tables 2 and 3 report the
results obtained for the 20 and 25 customers instances, respectively. Column
n: describes
the number of arcs that correspond to routes, without considering the unit waiting arcs. The
computational times, in seconds, required to generate the problem and to solve it are
represented by
and <op , respectively. Columns # rY g:, #/g+#n and # gQ represent the
number of routes, vehicles and selected depots in the optimal solution, and in column ^ the
optimal value of the solution is given.
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Table 2 - Computational results for 20 customers.
Inst

C20,1
C20,1
C20,2
C20,2
C20,3
C20,3
C20,4
C20,4
C20,5
C20,5
C20,6
C20,6
C20,7
C20,7
C20,8
C20,8
C20,1
C20,1
C20,2
C20,2
C20,3
C20,3
C20,4
C20,4
C20,5
C20,5
C20,6
C20,6
C20,7
C20,7
C20,8
C20,8
C20,1
C20,1
C20,2
C20,2
C20,3
C20,3
C20,4
C20,4
C20,5
C20,5
C20,6
C20,6
C20,7
C20,7
C20,8
C20,8
C20,1
C20,1
C20,2
C20,2
C20,3
C20,3
C20,4
C20,4
C20,5
C20,5
C20,6
C20,6
C20,7
C20,7
C20,8
C20,8

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

W

Q

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140

50
70
50
70
60
80
60
80
60
80
50
70
50
70
50
70
50
70
50
70
60
80
60
80
60
80
50
70
50
70
50
70
50
70
50
70
60
80
60
80
60
80
50
70
50
70
50
70
50
70
50
70
60
80
60
80
60
80
50
70
50
70
50
70

nArcs

5916
8310
4098
4697
5955
7573
5275
6926
3650
3806
5692
6095
3368
3875
1605
1953
21991
33045
16498
19019
22457
30081
18032
24702
16321
17358
23586
25572
14789
17499
8212
10295
6778
11496
4658
6946
6246
10604
5429
8838
4637
5406
7392
9345
3976
5634
1745
2244
25207
47463
19777
31155
23897
43763
18997
36865
23227
28531
34062
46913
18519
28601
10366
15409

tr (s)

tNFM (s)

z

#routes

#vehic

#dep

0.14
0.27
0.23
0.31
*
*
0.25
0.49
*
0.41
0.27
0.34
0.19
0.30
0.16
0.25
0.20
*
*
*
0.22
0.42
0.20
0.44
0.31
*
0.33
0.48
0.25
0.41
0.23
0.33
1.48
5.43
2.76
7.84
*
5.44
0.66
*
4.59
7.91
4.27
8.80
2.91
7.14
2.42
5.76
2.11
*
4.26
11.86
1.27
*
0.99
*
*
11.19
6.15
*
3.82
*
3.63
8.54

11.46
23.40
9.23
18.14
*
*
14.90
34.91
*
9.44
574.41
974.44
69.37
2.38
3.97
10.74
981.08
*
*
*
188.96
851.03
299.99
1637.93
5486.65
*
84.43
220.54
359.57
2743.39
47.89
130.79
25.41
173.63
15.26
143.22
*
60.02
25.19
*
11.61
300.48
15.39
66.67
2.08
19.60
3.18
6.47
2618.32
*
55.40
120.92
171.42
*
161.92
*
*
117.59
1042.68
*
1136.23
*
99.91
2163.29

5059
5050
5347
5347
*
*
5063
5030
*
5357
5304
5300
5619
5406
5643
5599
4836
*
*
*
4863
4847
4842
4814
5149
*
4864
4860
5170
5151
5218
5168
5050
5020
5336
5312
*
5039
5063
*
5351
5306
5051
5044
5375
5342
5597
5339
4827
*
4891
4853
4863
*
4842
*
*
4845
4819
*
5144
*
5157
5114

9
8
7
7
*
*
8
7
*
7
7
7
8
9
8
7
9
*
*
*
9
7
9
7
7
*
8
7
8
7
9
7
8
7
7
5
*
6
8
*
7
6
6
6
7
6
7
6
8
*
7
5
9
*
9
*
*
6
6
*
8
*
7
6

4
4
5
5
*
*
4
4
*
5
5
5
6
5
6
6
3
*
*
*
3
3
2
2
4
*
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
*
4
4
*
5
5
4
4
5
5
6
5
3
*
3
2
3
*
3
*
*
3
3
*
4
*
4
4

2
2
2
2
*
*
2
2
*
2
2
2
2
2
2
2
2
*
*
*
2
2
2
2
2
*
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
*
2
2
*
2
2
2
2
2
2
2
2
2
*
2
2
2
*
2
*
*
2
2
*
2
*
2
2
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Table 3 - Computational results for 25 customers.
Inst
C25,1
C25,1
C25,2
C25,2
C25,3
C25,3
C25,4
C25,4
C25,5
C25,5
C25,6
C25,6
C25,7
C25,7
C25,8
C25,8
C25,1
C25,1
C25,2
C25,2
C25,3
C25,3
C25,4
C25,4
C25,5
C25,5
C25,6
C25,6
C25,7
C25,7
C25,8
C25,8
C25,1
C25,1
C25,2
C25,2
C25,3
C25,3
C25,4
C25,4
C25,5
C25,5
C25,6
C25,6
C25,7
C25,7
C25,8
C25,8
C25,1
C25,1
C25,2
C25,2
C25,3
C25,3
C25,4
C25,4
C25,5
C25,5
C25,6
C25,6
C25,7
C25,7
C25,8
C25,8

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

W

Q

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140

50
70
50
70
60
80
60
80
60
80
50
70
50
70
50
70
50
70
50
70
60
80
60
80
60
80
50
70
50
70
50
70
50
70
50
70
60
80
60
80
60
80
50
70
50
70
50
70
50
70
50
70
60
80
60
80
60
80
50
70
50
70
50
70

nArcs
9178
13117
7164
8192
7868
9941
11135
14436
6255
6732
7622
8201
4328
5365
7640
8730
35102
52120
29235
33443
31402
41637
37655
51036
28880
31706
32691
35990
19877
25142
30993
36295
10983
20304
9059
14027
8487
14903
11671
21694
8385
10729
10175
13227
5007
7408
10507
14805
45404
91802
40584
68122
36751
72567
42567
94182
45778
61318
54060
78969
26783
45041
47802
72464

tr (s)

tNFM (s)

z

#routes

#vehic

#dep

0.36
*
0.84
1.21
0.47
*
0.51
*
0.89
1.16
0.85
1.19
0.50
1.02
0.73
1.17
*
*
1.36
1.74
0.71
*
*
*
*
*
1.34
*
*
*
1.04
*
4.92
16.13
9.02
22.59
3.42
15.54
3.12
*
12.44
22.86
11.81
23.43
6.60
17.29
9.70
21.14
*
*
12.78
*
4.87
*
*
*
17.95
31.67
*
*
*
24.67
*
*

260.90
*
19.99
45.64
343.86
*
565.45
*
12.55
11.84
314.07
523.33
97.79
7.74
706.79
4.51
*
*
186.43
793.46
1132.22
*
*
*
*
*
5277.95
*
*
*
4032.81
*
1756.64
59.47
108.02
38.91
732.26
373.65
937.88
*
31.13
418.45
33.87
63.27
2670.68
214.84
2600.30
40.23
*
*
1051.81
*
2385.73
*
*
*
386.67
660.31
*
*
*
403.39
*
*

5354
*
5676
5655
5660
*
5366
*
5718
5713
5640
5629
5970
5715
5646
5405
*
*
5217
5206
5209
*
*
*
*
*
5187
*
*
*
5196
*
5343
5078
5634
5394
5660
5409
5348
*
5677
5635
5369
5350
5931
5638
5638
5332
*
*
5178
*
5209
*
*
*
5213
5185
*
*
*
5195
*
*

11
*
9
9
11
*
11
*
10
10
9
9
10
11
9
11
*
*
9
9
10
*
*
*
*
*
9
*
*
*
9
*
11
8
8
7
11
8
10
*
8
7
7
8
10
8
9
7
*
*
8
*
10
*
*
*
8
7
*
*
*
8
*
*

5
*
6
6
6
*
5
*
6
6
6
5
7
6
6
5
*
*
4
4
4
*
*
*
*
*
4
*
*
*
4
*
5
4
6
5
6
5
5
*
6
6
5
5
7
6
6
5
*
*
4
*
4
*
*
*
4
4
*
*
*
4
*
*

2
*
2
2
2
*
2
*
2
2
2
2
2
2
2
2
*
*
2
2
2
*
*
*
*
*
2
*
*
*
2
*
2
2
2
2
2
2
2
*
2
2
2
2
2
2
2
2
*
*
2
*
2
*
*
*
2
2
*
*
*
2
*
*
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We ran the instances for a maximum time of 7200 seconds. In the instances marked with an
asterisk (*), we could not find the optimal solution, either because of the time limit or
because they had memory problems when being solved with CPLEX. Note, however, that in
the vast majority of the cases, it is the memory problem that occurs. The percentage of
instances solved within the time limit was around 68%. Considering the instances with 20
customers, 77% were solved, while only 59% of the instances with 25 customers were solved.
When α increases from 3 to 4, the percentage of solved instances decreases from 67% to 66%.
Considering parameter , 86% of the instances with
100 are solved to optimality, while
only 50% are solved for
140. As expected, by increasing parameter
from 100 to 140,
the number of variables increases considerably. This increase on the number of variables is
much more significant than the one that occurs when goes from 3 to 4, or even the one that
occurs when the number of customers goes from 20 to 25. Not surprisingly, the number of
instances solved always decreases when parameter
increases and the other parameters
remain the same (81% to 75% and 88% to 63% for the instances with 20 customers and 81% to
31% and 94% to 31% for the instances with 25 customers), which does not always happen when
parameters and number of customers increase. Only about 17% of the solved instances took
more than 1000 seconds to solve, and 44% took less than 100 seconds.

Conclusions
Location routing is an integrated problem that combines two difficult ones, the vehicle
routing problem and the location problem. In this chapter, we explored a variant of this
problem in which vehicles can perform several consecutive routes during one planning period.
This is relevant for the many situations where the vehicle routes have smaller durations than,
for example, one workday. We also considered an additional constraint on the maximum
number of customers per route and capacities both on the depots and vehicles. Some
reduction criteria were applied to reduce the size and symmetry of the model, whose nodes
of the corresponding graph represent time instants and whose arcs represent feasible routes.
The model is pseudo-polynomial and was solved with a commercial solver (CPLEX). It was
tested with a set of instances with up to 25 customers. For the solved instances, the
computational times were reasonable. This model can easily be adapted to other variants of
the considered problem.
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Abstract
The exceptionally important actions such as earthquakes, uneven settlements, land slides, explosions, significantly
decrease the strength of constructions in time. The most affected structures are the ones of a certain age (historical
monuments). Reinforced concrete jacketing is one of the methods for rehabilitating old masonry structures. The
present papers presents partial results of a larger research project related to the adherence issues between the
masonry and the mineral binder, based on clay and lime, used for rehabilitation. It is well known that the mortar is
more deformable than the masonry block, having the tendency to slung out of joints. This tendency is counteracted
by the masonry block through frictional and adherence forces. Most interventions to rehabilitate the brick masonry
structures depend on the bond strength between the new materials and the masonry support, it was considered
useful to review the mortar adherence to brickwork. The experimental program was carried out on masonry samples
of four different mortar recipes. The aim was to select the optimal material in order to use it for consolidating the
damaged masonry joints.
Key Words: low-strength mortar, bricks, masonry, historical monument

1. Introduction
The brick masonry structures are, since old times, the most used structural system for all
types of constructions ranging from dwellings to large engineering constructions. Analyzed
through the role the tradition plays in forming the new culture, the work of preservation and
restoration of historical monuments is an integral part in the process of valuation of the past
cultural treasure.
As a construction material, the masonry is made up of natural or artificial stones (bricks,
block) of various shapes or origin. Laid down according to certain rules it forms a distinct
assembly, able to resist to physical and mechanical strains.
Masonry structures can be built using two methods: dry masonry, when the stones are joined
together by a simple weaving or by additional metal bonds or wet methodology when mortar
is used as a binding material.
The brick itself is a durable material, characterized by a good behavior to the action of
destructive factors such as chemical attack, freezing-thawing phenomenon, excessive stresses
and strains. Once integrated in a masonry element, a part of the favorable characteristics are
faded away due to the presence of some materials of lower mechanical characteristics, such
as mortar. Additionally, due to the existence of continuous horizontal joints and of vertical
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discontinuities stress concentrations may occur and, consequently, may lead to the
occurrence and development of some increasing degradations in time. The exceptionally
important actions such as earthquakes, uneven settlements, landslides, explosions
significantly diminished in time the resistance capacity of constructions, mostly the ones of a
certain age such as historical monuments.
In case of old masonry constructions, it is quite difficult to establish an accurate evaluation
methodology of the stress state in different various structural elements. This may becomes
even more complex in view of the fact that different degradations may occur during the
lifetime of a masonry structure. This leads to changes in the stress state inside structural
elements.
Generally, the construction elements from masonry are subjected to compression. Even
though the masonry blocks are assumed to be subjected to centric compression, this is very
seldom the case. Therefore, the masonry block is not subjected only to compression but to a
complex loading state involving compression, bending, shearing and local crushing. The
uneven distribution of compressive stresses has several causes. The main cause of uneven
distribution of stresses is the craftsmanship. It plays an important role in the uniformity of
mortar layer thickness, its compactness and even on its discontinuity. Another important
cause is the masonry block itself. The masonry block may absorb the water in the underlying
mortar layer at different rates along its length. Therefore, the mechanical and elastic
properties of mortar may vary significantly. Therefore, the compression transmission from
one face of the block to the other face is carried out by subjecting the mortar to bending,
friction and local crushing.
The mortars are well homogenized mixtures of binder, sand and water forming an easy
workable mass, gaining mechanical strength in time. The mortar is used to bind together the
masonry stones by means of adhesion and friction forces between stones and mortar, making
up the masonry elements as a monolithic compound material. Moreover, the mortar evenly
transmits and distributes the strains in masonry from one brick to another, thus providing a
more uniform distribution of strains on their surface that what can be achieved by a simple
contract. It also acts towards decreasing the permeability of the masonry structural element
to meteorological agents (rain, wind etc) by filling as much as possible of joints between the
stones, thus increasing the tightness of masonry.
Historical monuments were built using, most of the times, low strength mortars nowadays
known as M2, M4 and, very rarely, M10. The low strength mortars degraded with time and,
consequently, their mechanical characteristics reduced even further.

2. Experimental Program
The experimental program aimed to determine the material characteristics of low resistance
mortars and the breaking strength of adherence between the component materials of the
masonry.
The specimens consisted of common made bricks (M50) and low grade mortars. In this way,
the differentiation on types of structural elements was carried out by modifying the recipe of
the used mortar. The aim was to obtain a mortar with similar mechanical properties to the
original mortar used in old masonry building but, at the same time, satisfying the
characteristics imposed by the current standard requirements.
The mechanical properties of the mortars were investigated in terms of bending tensile
strength and uniaxial compressive strength. Three mix-proportions were made for mortars
with various binders and a standard mortar recipe was used as reference sample. The
experimental program continued with the determination of the bond strength between the
various types of mortars and the masonry bricks.
The mix-proportions involved in the current stag of research are presented below (in volume
parts):
1. Control recipe (M50 Z) Cement (1 part) – Sand (4 parts)
2. Recipe 2 (M4Z) – Lime paste (1 part) – Sand (3 parts)
3. Recipe 3 (M4Z) – Clay paste (1 part) – Sand (3 parts)
4. Recipe 4 – Lime paste (1.5 parts) - Cement (0.5 parts) - Sand (6 parts)
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2.1. Mechanical Properties of Bricks
The geometrical dimensions and the mechanical properties of the masonry blocks are
presented in Table 1. Five samples were tested for obtaining each mechanical characteristic.
Table 1 summarizes only the average values of the results obtained.
Figure 1 shows the experimental procedures used to determine the mechanical properties of
bricks. Mortar layers were used during both experimental procedures in order to avoid the
local crushing of the brick. The tensile strength of the brick was determined by means of a
three-point loading test (Figure 1a) whereas the compression strength was determined by
means of uniaxial compression test (Figure 1b). A mortar layer was used between the bricks
and the loading plates of the testing equipment in order to ensure a uniform distribution of
the compression stresses in the bricks.

2.2. Strength Characteristics of Mortars
The specimens were cast in standard size moulds having the dimension 40 × 40 × 160 mm
(Figure 2). After 24 hours the specimens were demolded and stored until the day of testing.
The tensile strength of the mineral matrix was determined by means of three point bending
test. Six prismatic specimens were used for each determination of the tensile strength (Figure
3).
The compressive strength was determined on the two resulting halves of the prism. Prior to
subjecting them to uniaxial compression test, the two halves were examined for the presence
of cracks that might have been generated during the three point bending test.
The loading rates were 0.05 kN/s, for the three point bending test, and 2.4 kN/s, for the
uniaxial compression test.
The obtained results are summarized in Table 2. The bending tensile strength of mortar bars
could be determined only for the reference specimen. The other three mix-proportions
showed very low values and some of the samples broke during the calibration procedure of
the testing device.
Table 1 – Geometrical dimensions and mechanical properties of masonry bricks
Rated dimensions
Apparent density
Compression strength
Bending tensile strength

Brick

240 × 115 × 60 mm
1850 kg/m3
10.8 MPa
5.0 MPa

Figure 1 – Laboratory investigations on the mechanical properties of bricks:
a) Bending tensile strength;

b) Compression strength

Table 2 – Determinations in mortars – average values
Laboratory determinations
1. Consistency
2. Apparent density
4. Compression strength
5. Bending tensile strength

Mix 1 (reference)
5.5 cm
1576 kg/m3
9.8 MPa
2.1 MPa

Mix 2
9 cm
1827 kg/m3
2.5 MPa
-

Mix 3
6.5 cm
1950 kg/m3
2.6 MPa
-

Mix 4
7.5 cm
1770 kg/m3
2.3 MPa
-
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Figure 2 – Casting of mortar prisms
bounded joints

Figure 3 – Three point loading test
non-bound joints

Figure 4 – Failure modes for masonry elements

2.3. Determination of Mortar Adherence to Masonry Bricks
There are three possible failure mechanisms of a masonry element depending on the direction
of action forces related to masonry joints (Figure 4). The joints may fail due to normal tensile
stresses, when the force acts normally to the joint surface or they may fail due to shear
stresses produced by the relative movement between two adjacent brick layers.
The breaking tensile strength in non-bound joints is determined by the adherence to contact
surfaces between bricks and mortar. The masonry breaking tensile strength in bound joints
depends on the adherence strength between the mortar and the brick. On the other hand,
the breaking through bricks and vertical joints depends on the brick strength. In this respect,
it becomes very important to know the resistance to adherence between mortars and masonry
bricks. It is mainly influenced by the characteristics of component materials.
It is known the fact that mortar adherence with masonry stones depends on the stone
porosity, brand and the way of mortar hardening that are influenced by the nature of the
binder and aggregate. In practice, after masonry execution, the water from the mortar moves
to the brick, decreasing the water/binder ratio from the mortar composition and increasing it
in the contact point with the brick. In this way, the maximum adherence can be obtained
when the masonry vibration is performed with the same low water/cement value but
conferring a maximum resistance to the mortar.
2.3.1 The mortar adherence to the support layer – pulling-out testing
The determination was carried out by means with a modified Frühling – Michaelis device on a
number of 3 samples for each mortar recipe. A 1 cm thick mortar patch, having a diameter of
80 mm, was cast on one side of a brick (Figure 5).
At the day of testing, a thin steel plate was glued on the surface of the mortar patch. The
steel plate was attached to the Frühling – Michaelis device (Figure 6) used to determine the
bond strength between the mortar and the brick (Figure 7). The obtained results are
summarized in Table 3. From the obtained results it can be concluded that the mortars based
on lime, clay and lime-cement had very low bond strength values.
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2.3.1 The mortar adherence to the support layer – shear test
As this testing method is not standardized, a device was suggested and executed, made based
on the frame and principle of Frühling – Michaelis device, to which it was added a unit formed
by a metallic yoke (destined to fix the brick on the device base) and a steel ring togetherwith
an adjusting screw assembly. The latter was destined to transmit the tensile force from the
testing equipment to the support interface between the mortar and the brick, as shown in
Figure 8.

Figure 5 – Specimen preparation

Figure 6 – Modified device
Frühling –Michaelis

Figure 7 – Steel plate for
pull-out test

Table 3 - Results obtained during the determination of pull-out adherence tests

Mortar recipe

Sample

Cement
mortar
Lime mortar
Clay mortar
Lime – cement
mortar

1
2
3
average
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Force [N]
1622.5
1460
1562.5
-

Area
[mm2]
4535.16
-

Pull-out adherence test
Strength
Remarks
[N/mm2]
0.3578
The separation took place at the
0.3220
interface between mortar and plate
0.3445
→ a very good adherence at the
suport
0.3426

The separation took place during balancing of the device (determined by the
own weight of the assembly) so it has a very low value
The separation took place during balancing of the device (determined by the
own weight of the assembly) so it has a very low value
The separation took place during balancing of the device (determined by the
own weight of the assembly) so it has a very low value

Figure 8 – Modified Frühling – Michaelis device for testing the bond strength in shear
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The determination was carried out on a number of 3 samples for each mortar mix. The
obtained values were very low and are relevant only by comparison. The highest values were
obtained for the reference mix. Poor bond strength was observed for the other mortar mixes.
The mix proportion based on lime and cement, mix 4, showed an improved behavior
compared to other two mixes used at this stage of the research. The lowest bond strength
was determined for the mortar made according to mix 3, based on clay, as shown in Table 4.
Additionally, it was observed that the bond strength in shear was much lower that the bond
strength obtained from the pull-out tests. Likewise, it is found out that for overcoming the
adherence force by a shearing force it is necessary a lower effort compared to the one
necessary for overcoming the same adherence force by a pulling-out force.
It is known the fact that, within a masonry assembly, the adherence force (from pulling-out)
is important for the plaster. However, a more important effect is the one related to the bond
strength in shear, especially during earthquake loading.
Table 4 - Results obtained during adherence determination from shearing tests
Mortar recipe
Cement mortar
Lime mortar
Clay mortar
Lime + cement mortar

Sample

Force [N]

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

1072.5
955.0
1062.5
60.0
45.0
52.5
37.5
32.5
35.0
212.5
205.0
200.0

Bond strength
[MPa]
0.236
0.211
0.234
0.013
0.009
0.011
0.008
0.007
0.008
0.046
0.045
0.044

Adherence testing from shearing
Very good behavior regarding adherence
Very poor behavior regarding adherence
Very poor behavior regarding adherence
Better behavior regarding adherence
compared to lime based mortar

3. CONCLUSIONS
Based on the obtained results the following conclusions can be drawn:
The pull out tests revealed the fact that the separation took place at the interface between
mortar and the steel plate which means that there is a very good adherence at the support.
On the other hand, all other cases investigated herein showed poor bond strength. As
mentioned above, the separation took place during the calibration procedure of the device.
The bond strength in shear, which is very important especially during high lateral loads
induced by seismic loads, proved to be very good for the reference sample, based on cement
mortar. All other mixes exhibit very poor adherence to the brick. The lime and cement based
mortar shows a better behavior to bond strength in shear compared to other investigated mix
proportions.
It is the belief of the authors that further investigations should be conducted related to the
bond strength between the mortar layer and the brick blocks in masonry structures. Due to a
large variation in the mechanical properties of raw materials used in old masonry structures,
important differences in the values of bond strength are to be expected from one area to
another. However, general guidelines should be established in order to make the evaluation
of the strength reserves of old masonry structures as accurate as possible.
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Abstract
The main result of our paper is a proposal of a ground collision avoidance system (GCAS) for fighter aircrafts that
takes into account not only the limits of the aircraft but also the physiological limits of the pilot to avoid
simultaneously a crash and the loss of consciousness of the pilot (G-LOC) during the recovery manoeuvre (flyup). This
Anti-G-LOC GCAS is based on a detailed mathematical analysis of the flyup, a detailed model of the flyup duration
and a detailed mathematical model of the pilot +Gz tolerance. We also solve the G-LOC problem. The problem that
we solved is to maintain the risk of G-LOC in a given flyup under a certain level assuming constant the measured +Gz
pilot tolerance. To our knowledge this is the first proposal to solve simultaneously the problems of G-LOC and
controlled flight into the ground. Based on a model of pilot +Gz tolerance level we designed the
Anti-G-LOC Ground Collision Avoidance System (GCAS) and the Time to G-LOC Meter which helps the pilot to avoid
its own G-LOC.
Key Words: Anti-G-LOC GCAS, Time to G-LOC Meter, Time to Flyup Meter, Decision Support System for the Planning
of Aerobatic Flights.

1 Nomenclature
TR=Pilot reaction time,
CA=Clearance altitude,
Flyup=
Recovery
manoeuvre
after
a
steep
descent,
typical
of
an
Air to Ground attack,
(t)=Trajectory angle at time t,
Gflyup= Centripetal Acceleration generated by the aircraft,
g= Gravity acceleration,
G(t)= Resultant centriptal acceleration taking into account the gravity force,
g cos (t), calculated as Gflyup((t)) - g cos (t), at time t,
GonSetRate=First derivative of Gflyup in order to time, when the pilot pulls the stick; for the F-16
it has a typical value of 8g/s,
Gflyup/GonSetRate=Pessimistic estimation of aircraft reaction time for a flyup done with a
centripetal acceleration Gflyup.
HUD=Head up display, a transparent display before the cockpit window where are shown set
of fundamental variables to the pilot.
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2 Introduction
During the second world war there were reported G-LOC episodes during dogfights between
spitfires and zeros but it was only in 1956 that was published the first study where the time
to G-LOC and the pilots +Gz tolerance where tested exhaustively in a human centrifuge [1].
And it was only in 1993 that was published the first work where it is proposed a mathematical
model
of
the
+Gz
pilot
tolerance
and
the
pilot
time
to
G-LOC that took into account the G onset rate [2]. The design of the
time to G-LOC meter and of the Anti-G-LOC GCAS will be based on a simplified version of this
model of +Gz pilot tolerance where we do not take into account the G onset rate but only the
value of centripetal acceleration Gflyup=+Gz generated by the aircraft. This paper is organized
as follows. In section 3 we derive the mathematical of the perfect loops autopilot and discuss
some implementation issues. In section 4 we solve the flyup paradox from which result an
exact model of the flyup duration. In section 5 we obtain a mathematical definition of the GLOC risk from the model of flyup duration and a simplified version of the +Gz pilot tolerance
model described in [2]. In section 6 we derive the mathematical model of
Time to G-LOC Meter from our simplified model of +Gz pilot tolerance. In section 7 we obtain
the main result of our work, we define the mathematical model of the Anti-G-LOC GCAS and
discuss some implementation issues and finally in section 8 we present the main conclusions
and vectors of evolution of our work.

3 The Paradox of the Flyup
The paradox of the flyup tells us that the flyup time is proportional to the flyup speed, if we
maintain constant the centripetal acceleration Gflyup through the flyup. This paradox results
from the nature of the uniform circular movement physics. In a near future we will also show
that when the resultant centripetal acceleration varies symmetrically during the flyup, has
happens in a symmetrical flyup of a fighter aircraft, this paradox is also true. Let us imagine
a physics experiment with a tennis ball and a long elastic connected to it. When we put the
ball rotating in a horizontal plane we would verify that if we increment the linear speed by
the double we would get a new rotation time that would be almost the double. When the
speed increases by the double the new radius of curvature will be the quadruple and so the
new circumference perimeter will also be the quadruple and so the new rotation time will be
the double, as we wanted to show.
Next we will formalize mathematically this intuitive demonstration. The centriptal
acceleration assumed constant is given by

Gflyup 

V2
V2
R
R
Gflyup

(1)

So the length of an arc of  radians and radius R is
s=R 

(2)

Substituting (1) in (2) we have

s 

V 2 
Gflyup

So the time to travel this arc will be given by
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(2' )

t 

s V 

V
Gflyup

(3)

Since Gflyup and  are constants, equation (3) tells us that the flyup time is proportional to
speed. In a vertical plane loop the resultant centripetal acceleration is Gflyup – g cos  and
equation (5) is an optimistic estimator of the flyup time since we will always have Gflyup 
Gflyup – g cos . A better estimatior of the flyup time would be

t 

s
V 

V Gflyup  g

(4)

Now since we always have Gflyup – g  Gflyup – g cos , equation (6) is a better estimator of
the flyup time, i.e. a pessimistic estimator with an excess error over the exact flyup time. In
the next sub section A we will calculate this excess error.
This fundamental result tells us that the risk of G-LOC in a flyup is proportional to the flyup
speed, as we will show in the next section. This is also very important for aerobatics
planning: we must minimize the speed of the aircraft through the aerobatic manoeuvres in
order to minimize the average risk of G-LOC through the aerobatic flight. Obviously for some
manoeuvres there are lower bounds on the initial speed to prevent a stall situation during the
aerobatic manoeuvre. For example from numerical simulations [5-6] for Gflyup_max=5g and
V(0º)=500Knots, we have V(180º)~200Knots which is very near the F16 stall speed, so we must
increment the initial speed before the loop and assume a greater G-LOC risk. We also will
show that the risk of G-LOC is proportional to Gflyup, so we must simultaneously minimize the
product of the average Vflyup and average Gflyup through an aerobatic flight to minimize the
G-LOC risk.

A. You may say…
Since the speed through the flyup reduces if we do not increase the applied power, due to
the dramatically increased induced drag and the decrease of the gravity force in the direction
of the trajectory, this result may not be verified with real data. We made a very detailed
numerical simulation based on the F-16 model described in [4] and we show in table 1 that
increasing the flyup speed by the double always results exactly in the double of the exact
flyup time.
In this table we can also see that if we consider equation (4), column Tf_e(s), we got an
excess error over the exact flyup time given by the numerical simulation, column Tflyup(s),
since the resultant centripetal acceleration through the loop, Gflyup – g cos , is always
greater than Gflyup – g, but if we consider equation (3), column Tf_d(s), we got a bad
optimistic estimator since Gflyup is always greater than Gflyup – g cos . We also observed
that the relative error reduces with Gflyup which is the only drawback of our approximation,
equation (4), of the flyup time since our approach turns out less pessimistic for a more
dangerous situation with a greater risk of G-LOC, since the G-LOC risk is proportional to the
centripetal acceleration, as we will show in the next section.
Table 1. Results of the numerical simulation versus our approximation of the flyup time,
column Tf_e(s), for a flyup between an initial descending angle of 1=50º and a final
ascending angle of 2=-40º for the F-16 aircraft. Tf_d(s) represents an optimistic flyup time
approximation in seconds. We considered Gflyup=2g and then Gflyup=4g. Notice the decrease
of the error of our approximation with the increase of Gflyup.
Gflyup(g's) Vf(Knots) 1(º)
2
200
2
400
2
800
4
200

2(º)
50
50
50
50

40
40
40
40

Tf_d(s)
8,24
16,47
32,95
4,12

Tf_e(s)
Tflyup(s) Error(%)
16,47
15,04 9,539252
32,95
30,08 9,539252
65,90
60,16 9,539252
5,49
5,31 3,341974

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING UBI2011 - 28-30 Nov 2011 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

4
4

400
800

50
50

40
40

8,24
16,47

10,98
21,97

10,63 3,341974
21,26 3,341974

4 Mathematical Definition of G-LOC Risk
Based on the model of Moore et al [2] and from the results of the analysis of the physics of
the
flyup
we
obtain
the
mathematical
definition
of
the
risk of G-LOC. Finally, from the expression of G-LOC risk and from the expression of the time
to
G-LOC,
we
design
the
Time to G-LOC Meter. Once through the flyup, assuming the aircraft always generate a
constant centripetal Gflyup, the resultant centripetal acceleration, G(t), is always greater or
equal to Gflyup-g, since G(t)=Gflyup-g cos (t) through the flyup, an upper bound of the flyup
time will be given by

Tflyup 

 Vflyup

(5)

Gflyup  g

From the model of Moore et al [2], and after some simplifications where we derive a new
model to estimate the pilot +Gz tolerance that do not take into account the G onset rate, the
time to G-LOC can be approximated by
t G-LOC 

K pilot
(G flyup  g ) 2

(6)

where Kpilot measures the pilot +Gz tolerance which can be determined measuring the time to
G-LOC in the human centrifuge for a certain level of centripetal acceleration Gflyup, normally
8-9g. The G-LOC risk will be the quotient between the flyup time given by (5) and the time to
G-LOC given by (6). We have

Risk G LOC 

Tflyup
tG LOC



 Vflyup (G flyup  g )
K pilot

(7)

Equation (7) tells us that when the G-LOC risk associated to a given flyup tends to 1, we must
reduce Gflyup and/or Vflyup and/or  and/or increase the pilot +Gz tolerance, i.e. increase
Kpilot, through intense physical training, although this latter option may take weeks or even
months to be implemented. It is very well known the example of the Formula 1 Brazilian pilot
Ayrton Senna da Silva that through three years of intensive physical training reduced his rest
heart rate to an half and increased his cardiovascular capacity three times. He resumed this
achievement with an interesting statement: “Until the Limits… And Beyond!”.
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A. The Time to G-LOC Meter for a Given G-LOC Risk
After obtaining the expression of the risk of G-LOC, we define a possible way to measure the
time to G-LOC during a flyup with a variable Gflyup, assuming a given risk of G-LOC that we do
not want to overtake. We finish with a discussion of some implementation issues of the time
to G-LOC meter. If we do not want to take a G-LOC risk greater than a given limit,
RiskG-LOC < 1, then we will have the time to G-LOC will be given by
K pilot
t G-LOC  Risk G  LOC
(8)
(G flyup  g ) 2

R1=V2/(a-gcos1)

R1 sen(90º-1)

a
1 1
gcos 1

h=R2-R1cos1

g
R2=V2/(a-g)

Fig. 1. Description of the geometry of the flyup when the aircraft was descending with an
angle of 1 degrees and Vflyup=V. h corresponds to the flyup altitude Hflyup without the
corrections due to pilot reaction time, aircraft reaction time and clearance altitude, CA.
Let us consider the general case where Gflyup it is not constant through the flyup. When the
flyup begins, t=0, when the pilot pulls the stick, assuming an infinite G onset rate in a first
approach, Gflyup(0)=Gflyup0, considering that the pilot does not want to take a G-LOC risk
greater than RiskG-LOC, the Time to G-LOC Meter will show in the HUD, t0, the initial
estimation of the time to G-LOC which, taking into account (6), will be given by
t 0  Risk G  LOC

Kpilot
Gflyup02

(9)

Consider now that, after a time t, during which the pilot has ‘pulled’ Gflyup0, he changes the
centripetal acceleration Gflyup to a new value Gflyup1. Which will be the new time to G-LOC,
t1, which must be showed continuously in the HUD?
Since the time to G-LOC is inversely proportional to the square of Gflyup and after t seconds
it would remain t1-t seconds until G-LOC if Gflyup were constant with the value Gflyup0, t1
will be given by
t1  t0  t 

Gflyup12
Gflyup02
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(10)

Generalizing this result, after i time intervals of duration t, the time that remains until GLOC will be given by
Gflyupi2
t i  ti 1  t 
(11)
Gflyupi2-1
Equations (9) and (11) define our Time to G-LOC Meter which can be implemented with
descendent counter that, after each time interval t, is reinitialized with a new value, ti,
given
by
(11).
Since
(9)
and
(11)
are
very
simple,
the
Time to G-LOC Meter could be implemented with a very simple digital circuit. The main
technical problem to solve would be the communication with the flight computer to obtain
the new value of Gflyup after each t seconds, the flight computer data sample time interval.

5 The Anti-G-LOC GCAS
In a combat situation we must take more risks but we do not want to have a G-LOC during a
flyup which might be fatal.
With the actual Ground Collision Avoidance Systems (GCAS) it is impossible to control the GLOC risk since Gflyup is fixed in a typical value of 5g for peace missions, so in a combat
situation it must be disconnected to prevent a lower manoeuvrability situation which might
also be fatal. Although these GCAS systems generate automatic flyups, we can have a
G-LOC during these automatic flyups and then the pilot will need about
1 minute to recover, this means the aircraft would be without any control during about 1
minute.
We propose an alternative solution for this problem maximizing Gflyup but guaranteeing that
never will be taken a G-LOC risk greater than a specified limit, RiskG-LOC, which is
determined by mission type, typical values being 40% for a peace mission and 95% for a
combat situation.
The main idea behind our Anti-G-LOC GCAS is to calculate continuously the maximum Gflyup,
Gflyup_max, which will guarantee a G-LOC risk less than RiskG-LOC, assuming that the trajectory
angle variation will be =1+5º, 1 being the descending angle in the beginning of the flyup,
and from it calculates the minimum flyup altitude, Hflyup_min, and then when h=Hflyup_min it
triggers an automatic flyup with centripetal acceleration Gflyup=Gflyup_max.

A. Exact Flyup Altitude
From the figure 1 we see that h corresponds to the exact flyup altitude without corrections.
The first obvious correction is the clearance altitude, CA, the maximum altitude of the
terrain above which the flyup is made. The second correction is due to the pilot reaction
time, TR, and the third is due to the aircraft reaction time, which a pessimistic estimate is
given by Gflyup / GonSetRate. This latter correction term is pessimistic because the aircraft begins
to increase its centripetal acceleration instantaneously just after the stick is pulled and so
the angle of trajectory also increases during the time interval Gflyup / GonSetRate. So we have
Hflyup 

2
V flyup

G flyup  g



2
V flyup
cos  1

G flyup


V flyup sin  1
 CA   TR 
G flyup  g cos  1
GonSetRate 


(12)

where 1 is the descending angle or initial trajectory angle in degrees in the beginning of the
flyup. Another reason that makes (12) a pessimistic estimate of the flyup altitude is the fact
that the flyup speed decreases through the flyup due to the great increment of the induced
drag due to the great increment of Gflyup and to the decrement of component of the gravity
force parallel to the trajectory vector that will become negative when the aircraft will begin
to climb.
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B. The Maximum Gflyup and the Minimum Hflyup
From the estimated flyup speed and from the given G-LOC risk we want to take, RiskG-LOC,
we can estimate the maximum Gflyup, Gflyup_max, and then from this value the minimum flyup
altitude. Remembering that

Risk G LOC 

Tflyup
 t G LOC



 Vflyup Gflyup_max

(13)

K pilot

Solving (13) in order to Gflyup we obtain its maximum value given by

Gflyup_max 

K pilot Risk G LOC
 Vflyup

(13' )

Substituting Gflyup=Gflyup_max in (12) we will obtain the expression of Hflyup_min. It remains to
obtain Vflyup from the initial descending speed. This could be done with a very high quality
numerical simulator implemented on an auxiliary very powerful processor that would
communicate with the flight computer. This latter equation and (13’) are all we need to
design the Anti-G-LOC GCAS. Next we will discuss how to determine . The first simplistic
solution would be =1, i.e. the generated automatic flyup will stop at 0º and will give
control to the pilot, after having had confirmed that he is conscious, awaiting for the pressing
of a confirmation button for example. But this first approach has the drawback of a lower
flight security, since if the pilot has had a G-LOC the aircraft will fly alone in a horizontal
path for more than one minute, as reported in the literature [7]. The second solution will be
to maximize , guaranteeing that the aircraft will never attain the stall speed after one
minute. Next we will obtain a simplified model to calculate the trajectory angle 2<0, for
which the speed will stabilize in a value greater than Vstall. Considering that the aircraft is
descending with a stabilized speed Vflyup with a trajectory angle 1, we have successively,
working with a simplified model

1
mg cos  1
2
CxSxV flyup

2
L/ D

(14)

1
mg cos  1
2
CxSxV flyup

- mg sin  1
2
L/ D

(14' )

F  mg sin  1 
or

F

Then 2 will be given by the solution of the following equation in order to 2

F

1
mg cos  2
2
CxSxVmin

- mg sin  2
2
L/ D

(15)

Equation (16) is a transcendental equation that must be solved by numerical iterative
methods. An alternative solution would be to fix 2 in a very low value, say 2=-5º.
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C. Simulation of the Anti-G-LOC GCAS
Departing from the F16 ceiling, an altitude of about 50,000 feet, considering an initial speed
of 500 Knots and then descending with a constant trajectory angle of 50º, setting Gflyup=8g,
we have the following speed and altitude patterns until the moment of flyup, when h=Hflyup:

Figure 2. Speed and altitude patterns that resulted from the simulation of the
Anti-G-LOC GCAS for a G-LOC risk of 100%, i.e. a combat situation. The green curve represents the minimum
flyup altitude. When h=Hflyup the pilot must make the flyup with Gflyup=8g. If the pilot let h < Hflyup, then Gflyup
must be greater than 8g to avoid a crash.

After only about 45 seconds the aircraft speed attains the critical value for the given Gflyup,
i.e. h=Hflyup. If the pilot do not pulls the stick generating 8g of centripetal then an automatic
flyup with more than 8g must be triggered. And if the pilot pulls the stick in the right
moment but generates less than 8g of centripetal acceleration? In that case the Anti-G-LOC
takes a corrective action and generates more than 8g to correct the pilot error and do not
return the control to the pilot during this flyup. There is a critical question here. If the pilot
pulls a to lower value of Gflyup and it reaches the situation h=Hflyup(9g, V, ) then it must
be triggered an automatic flyup with a centripetal acceleration of 9g, i.e. Gflyup=9g.

D. The Altitude Paradox
This last graph of V versus t, figure 2, seems to be wrong: “How is possible that the speed
begins to decrease just before the flyup if the aircraft is descending? That does not make
sense!”, was the comment of a F16 senior Portuguese pilot. Next we will solve this paradox.
Let us consider an extreme situation of a parachutist that jumps from an altitude of 50,000
feet. Initially the speed parachutist speed stabilizes in a very high speed of about 250Km/h
since the air density is very small and so the drag is much lower. As the altitude decreases,
the air density increases, so the drag increases and the parachutist speed decreases
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progressively until value of about 120-130Km/h for a low altitude. In the case of the F16 the
explanation is a little bit more complex but similar. When the F16 begins the descending the
speed increases due to the gravity force and to the increase of the engine impulse with the
decrease of altitude. As the speed increases and the air density increases, the drag increases
and the resultant acceleration decreases until zero. Now at low altitudes the drag begins to
increase faster than the engine impulse and so the speed begins to decrease, since the
resultant acceleration becomes negative, even descending with an angle of 50º, which seems
impossible.

E. Interaction with the Time to Flyup Meter
Introducing this model to calculate Hflyup for a given risk of G-LOC and a maximum centripetal
acceleration Gflyup_max in the flight computer it is possible to calculate the time until flyup with a Gflyup
that guarantees a G-LOC risk under the specified value and to show this time continuously in the HUD
after each data sample. It is needed to implement a high quality numerical flight simulator that simulates
forward from the moment of each data sample and determines the instant t for which
h(t)=Hflyup(V(t),Gflyup). This way we would reduce the number of automatic generated flyups consequence
of pilot error. Next we will show how to anticipate continuously the flyup altitude, Hflyup, and the time
to flyup that could be shown continuously in the HUD. From the actual data we simulate forward and
determine continuously the descending speed Vestimate(t’) and the new altitude h(t’). From this two
values we calculate the minimum centripetal acceleration, Gflyup_min, that will guarantee a safe flyup.
Finally from this latter value, Vestimate(t’) and the descending angle, gama, we calculate the G-LOC risk
considering
delta_gama~gama.
When
either
Gflyup_min
>
Gflyup_max
or
G-LOC_risk > Maximum_G-LOC_risk, we consider this moment the beginning of the flyup and the
anticipated altitude the flyup altitude.

F. Interaction with the Time to G-LOC Meter
Besides generating flyups automatically, the Anti-G-LOC GCAS can interrupt a flyup when the
estimated time to G-LOC calculated by the Time to G-LOC Meter is inferior to 1s or 2s and the
trajectory angle is negative, i.e. the aircraft was already climbing, this would happen of
course only in a peace mission. This implies the communication of the Time to G-LOC Meter
and the Anti-G-LOC GCAS. So the there must exist a switch to identify the mission type to
prevent the interruption of a flyup during a combat situation which might be fatal to the pilot
survival.

6 Conclusions and Future Work
We showed that the four presented subsystems augment the flight security reducing
simultaneously the G-LOC risk and the crash risk. A well planned aerobatic flight will have
these two risks minimized. To minimize the G-LOC risk we must minimize the product of Vflyup
by Gflyup in the beginning of each aerobatic manoeuvre, nevertheless we must guarantee that
never happens V < Vstall through the aerobatic manoeuvre. This latter constraint imposes a
lower bound in Vflyup in the beginning of the aerobatic manoeuvre which exact value can only
be determined with exhaustive numerical simulations of the aerobatic flight. In a near future
we plan to develop a decision support system for the planning of military missions and
complex aerobatic flights where we must minimize the product of Gflyup by Vflyup but we must
determine the lower bounds for Vflyup for each manoeuvre to guarantee that never happens
V < Vstall through the flyup or aerobatic manoeuvre through detailed numerical simulation.
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Abstract
The Bilevel Multidimensional Knapsack Problem is a hierarchical optimization problem involving two agents whose
actions are interrelated. The Bilevel Multidimensional Knapsack Problem is used to model a variety of problems in
different areas from transportation management to the financial sector. In this paper, we describe a new heuristic
method for the Bilevel Multidimensional Knapsack Problem. Our approach relies on an original surrogate relaxation.
This relaxation is solved using dynamic programming. At the end of the paper, we report on computational
experiments that illustrate the performance of our approach.
Key Words: Bilevel programming; heuristics; surrogate relaxation.

Introduction
Bilevel optimization problems are related to the decision-making process of different agents
under a hierarchical structure. Here, we will focus on the case where there are only two
agents, which are called respectively the leader and the follower. The decisions of these
agents are interrelated. Each one tries to optimize his individual objective, but under
different conditions. The follower can only react to a decision taken by the leader, while the
leader that is at a superior position can take his decisions by considering explicitly the
reaction of the follower. Bilevel optimization problems were addressed first in (2). These
problems are related to the well-known Stackelberg game (15). A Stackelberg game is solved
by the follower to respond to the decision taken by the leader.
Bilevel optimization problems have been the topic of intense theoretical and practical
study in the literature (see (4) for a recent survey). While different methods have been
proposed for specific variants of the problem, the majority focus on the cases where there is
at least one continuous variable. Contributions for the bilevel problem with a continuous
leader variable and binary variables for the follower were proposed for example in (5). In
contrast, in this paper, we propose an original approach for a pure binary bilevel problem
with multidimensional knapsack constraints in the follower’s problem. From this point
forward, this problem will be denoted by BMKP (Bilevel Multidimensional Knapsack Problem).
The problem BMKP is cleary NP-hard since it generalizes the well-known binary knapsack
problem. One of the causes of the intractability of bilevel optimization problems is that they
are typically non-convex and non-differentiable. Furthermore, the same applies usually to
their corresponding linear relaxations (12).
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Bilevel optimization problems have different applications in transportation planning,
pricing, telecommunications and revenue management. The bandwidth allocation problem,
for example, can be solved using approaches based on bilevel programming models. These
models have been used to define optimal pricing policies for road tolls and electricity, and to
improve the operation of water networks.
In this paper, we propose a new heuristic solution approach for the BMKP. Our method is
an iterative procedure based on the resolution of an original surrogate relaxation of the
problem. The multipliers used in this relaxation are computed by solving a mixed integer
programming problem obtained by enforcing integrality constraints on a dual reformulation of
the problem. Each instance of the surrogate relaxation is solved using a dynamic programming
algorithm.

The Bilevel Multidimensional Knapsack Problem
The Bilevel Multidimensional Knapsack Problem (BMKP) is an optimization problem with a set
of feasible solutions that depends on the solutions of a parametric multidimensional knapsack
problem. Here, we consider the case where all the variables of the problem are binary
variables. The problem states formally as follows:

(BMKP) Max f 1 (x, y ) = d 1x + d 2 y
x ,y

s.t.
x ∈ {0,1}n

1

Max f 2 (y ) = cy
y

s.t.
A1x + A 2 y ≤ b
y ∈ {0,1}n

2

The vector of variables associated to the leader is denoted by x, while the variables of the
follower are denoted by y. The leader and the follower have respectively n1 and n2 binary
variables. The objective function of the leader is the function f1(x,y). It is a linear function
expressed in order of the variables of the leader and the follower. The function that the
follower has to optimize is denoted by f2(y), and it depends only on his own variables. In the
follower’s problem, there are m different knapsack constraints, and hence, the vector b is of
dimension m. The weights of the leader variables in the m knapsack constraints are
represented by the matrix A1 (of dimension m × n 1 ). The matrix A2 (of dimension m × n 2 )
denotes the weights of the follower variables in these knapsack constraints. The vectors d1
and d2 represent the profits of the leader and follower variables respectively in the objective
function of the leader. The profit of the follower variables in the follower objective function
is denoted by c. We will assume that all the coefficients in the knapsack constraints are
positive integer values.
The heuristic proposed in this paper is based on a surrogate relaxation which transforms
the original BMKP into a bilevel 0-1 knapsack problem with a single knapsack constraint in the
follower’s problem. This relaxation is described in detail in the next section.

Surrogate Relaxation
The principle of surrogate relaxation was introduced by Glover in (9). These relaxations are
obtained by aggregating a set of constraints of the original problem into a single one through
a linear combination. A major issue in these relaxations is related to the way the optimal
multipliers (the weights that are used in the linear combination) should be computed.
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Surrogate relaxations have been used extensively to solve the standard multidimensional
knapsack problem (11), (10), (6), (8), and (7).
The relaxation of the BMKP that we propose in this paper consists in moving the knapsack
constraints of the follower to the first level of the problem, and in replacing the knapsack
constraints of the follower (in the second level of the BMKP) by a surrogate constraint. We
will denote the multipliers by α , with α ∈ ℜ m
+ . The relaxation associated to the multipliers

α will be denoted by BMKP(α). It is formulated as follows:
(BMKP( α)) Max f 1 (x, y ) = d 1x + d 2 y
x ,y

s.t.
A1x + A 2 y ≤ b
x ∈ {0,1}n

1

Max f 2 (y ) = cy
y

s.t.

∑ (
m

) ∑α b

α i Ai1x + Ai2 y ≤

i=1

y ∈ {0,1}n

m

i i

i=1

2

Proposition 1. If a solution is feasible for BMKP(α), then it is also feasible for BMKP.
Proof: Let (x', y') be a feasible solution of BMKP(α). From the definition of BMKP(α), this
solution is optimal for the following knapsack problem:
(KP ( α,x')) Max f 2 (y ) = cy
y

s.t.
m2

∑ (

µ i Ai1x ' + Ai2 y

i=1

m2

)≤ ∑ µ b

2
i i

i=1

y ∈ {0,1}

n2

Since (x', y') satisfies the constraints A1x + A 2 y ≤ b , this solution is optimal for the following
multidimensional knapsack problem:

(MKP (x')) Max f 2 (y ) = cy
y

s.t.
A1 x ' + A 2 y ≤ b 2
y ∈ {0,1}n

2

This implies that (x', y') is a feasible solution for BMKP.

The heuristic described in this paper consists in solving the relaxation BMKP(α) by varying
the values of α. Before discussing the approach that we followed to compute these
parameters α, we introduce first the bilevel single knapsack problem BSKP(α) associated with
α. This problem is solved at an intermediate step of our heuristic to generate a feasible
solution for BMKP(α).
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(BSKP(α)) Max f 1(x, y ) = d 1x + d 2y
x ,y

s.t.
x ∈ {0,1}n

1

Max f 2 (y ) = cy
y

s.t.

∑ (
m

) ∑α b
m

αi Ai1x + Ai2y ≤

i =1

y ∈ {0,1}n

i i

i=1

2

This problem is obtained from BMKP(α) by removing the multidimensional knapsack
constraints in the first level. From this point forward, to simplify the notation, we will omit
the parameter α when referring to BSKP(α).
As alluded above, the computation of a good set of multipliers is an important issue
when defining a surrogate relaxation. Here, we are interested in generating several instances
of the vector α. Each instance of this vector will in turn generate a specific instance of BSKP.
The different BSKP will be solved by dynamic programming as explained below. A powerful
approach for computing the values of α is to use the optimal dual values related to the
following linear programming problem:

Max f 1 (x, y ) = d 1x + d 2 y
x,y

s.t.

(A x + A y ) ≤ b
1
i

2
i

x ∈ [0,1]n , y ∈ [0,1]n
1

2

In order to solve BSKP using dynamic programming, the values of α should be integer. To
guarantee that these values are integer, we solve the dual of the previous problem by adding
integrality constraints on the dual variables. The result is a dual mixed integer programming
problem (denoted by DMIP) that states as follows:
(DMIP) Min g (α , z, t ) = bα + z + t
s.t.
A1jα + z j ≥ d 1j , j = 1,..., n1,
A2j α + t j ≥ d 1j , j = 1,..., n 2 ,
1

2

z ∈ ℜn+ , t ∈ ℜn+ , α ∈ ℵm
+
The solutions of DMIP are used as multipliers in the surrogate relaxation. In this case, the
resulting BSKP can be solved using dynamic programming. To avoid generating the same set of
multipliers in different iterations of our method, we enforce a so-called pseudo-cut (16) in
DMIP at each iteration. The objective of this pseudo-cut is to ensure that the optimal solution
of DMIP found at a given iteration of our heuristic will be infeasible for all the subsequent
iterations. To add this pseudo-cut to DMIP, we have to discretize first the variables α j to a set
of variables βij in this way:

αj =

∑

p

i =0

2i βij with p = log(α j + 1) / 2 − 1 , and α j is an upper bound for α j .
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After replacing the variables α j in DMIP, we solve the resulting problem. Assume that β 0
represents the corresponding solution. A pseudo-cut is then added on the βij variables that
states formally as follows:

∑β

ij
(i, j)∈J1( β 0 )

{

−

∑β

ij
(i, j)∈J 0 ( β 0 )

}

≤ J1(β 0) − 1,

{

with J1(β 0 ) = (i, j) : βij0 = 1 and J 0 (β 0 ) = (i, j) : β ij0 = 0

[CUT-1]

}. The discretization of the variables

α j increases the size of the problem. A strategy to overcome the inherent complexity of DMIP
with discretized variables is to solve the problem only approximately, by stopping for
example a branch-and-bound procedure after a given amount of time. This latter approach
was followed in our implementation.

A New Heuristic for the BMKP
Our heuristic starts by solving the dual mixed integer problem DMIP with discretized variables
in order to generate a solution for the vector α of multipliers. To simplify the presentation, in
the remainder of this paper, we will refer to the vector of discretized variables of DMIP by α.
Because DMIP is NP-hard, we solve it heuristically using an integer programming solver
(CPLEX in our implementation) with a maximum time limit of 5 seconds. Once the multipliers
have been computed, we define the associated surrogate relaxation. Dynamic programming is
then used to generate the set of non-dominated solutions related to the leader variables and
to the follower variables. These sets are denoted respectively by Tl and Tf. From Tl and Tf, we
define the best solution (the action of the leader and the reaction of the follower) that
verifies the knapsack constraints of the original problem BMKP. If such a solution exists, we
update the best found solution if it does improve the incumbent. Before starting with the
next iteration, we eliminate the current value of α from the feasible set of DMIP by enforcing
the pseudo-cut [CUT-1]. This latter step is necessary in order to generate a new surrogate
relaxation that is different from all the others defined in the previous iterations. The stopping
criterion used in our heuristic consists on a limit on the total computing time. This limit will
be denoted below by CPUtot. A description of our heuristic is given in Algorithm 1.
Algorithm 1 - Heuristic for the BMKP
Input
P: instance of the BMKP;
T: limit on the total computing time;
Output
(x*,y*): best solution found;
while (CPUtot < T) do
Let α be a feasible solution for the dual integer problem DMIP;
Let BSKP be the surrogate relaxation of the BMKP related to P and associated with α ;
Let Tl be the set of non-dominated solutions of BSKP associated with the leader variables;
Let Tf be the set of non-dominated solutions of BSKP associated with the follower variables;
From Tl and Tf, let (x,y) be the best solution of BSKP and feasible for A1x + A2y ≤ b ;
if (d1x+d2y > d1x*+d2y*)
then
(x*,y*):=(x,y);
end
Add to DMIP the pseudo-cut [CUT-1] on the current value of α ;
end
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In the remainder, we describe the dynamic programming rules that were used to solve
the BSKP for a given set of multipliers α and to compute the set of non-dominated solutions Tl
and Tf referred to in Algorithm 1. These rules are an extension of those used in (3) and (13).
These rules lead to a dynamic programming procedure that is a two-phase pseudo-polynomial
algorithm. The first phase is a forward procedure applied sequentially to the variables of the
leader and then to the variables of the follower. It is followed in a second phase by a
backtracking procedure whose objective is to find an optimal solution with the value
determined in the forward phase. For the sake of clarity, we will use the following rewritten
formula

a1 x + a 2 y ≤ b
with

a1 = αA1 , a 2 = αA2 and b =

m

∑α b

i i

problems BSKP(α) described above, ie

to refer to the knapsack constraints of the

i=1

∑ (
m

) ∑α b

α i Ai1x + Ai2 y ≤

i=1

m

i i

i=1

The two phases of the dynamic programming algorithm are described next.
FORWARD PHASE
In this phase, the variables of the leader and the follower are considered in two successive
steps. Before describing the dynamic rules for the leader, we recall first the interaction
between the two agents. For a leader decision x, the follower has to optimize his profit cy by
taking into account the resources consumed by the leader a1x, ie without exceeding the
residual capacity b-a1x. Then, we have to identify the best action for the leader according to
each value of ϑ ∈ [0, b] . This can be defined as follows:

{

x ϑ∈[0,b ] ∈ Arg max d 1x : a 1x = ϑ, x ∈ {0,1}n1

}.

Note that the solution x ϑ may not exist. Furthermore, ϑ1 > ϑ 2 does not imply necessarily

d1xϑ1 > d 2 xϑ 2 . With classical dynamic programming rules, if d1xϑ1 < d 2 xϑ 2 , then the solution
xϑ 1 is dominated by xϑ 2 . However, this is not true in our case, because the action xϑ 1 can

still generate a good reaction for the follower according to its residual capacity b − ϑ 1 . The
dominance rules of dynamic programming are applied only if ϑ1 = ϑ 2 . The dynamic
programming subproblem for the leader is defined as follows:
k
 k

fk1(ϑ) = max  d 1j x j : a1j x j = ϑ, x ∈ {0,1}k .
 j =1

j =1

∑

∑

The procedure for the forward phase in this first step is presented in Algorithm 2.
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Algorithm 2 – Forward procedure for the leader
 0 if ϑ = 0

f11(ϑ) =  d 11 if ϑ = a 11
− ∞
otherwise


for (k=2 to n1) do
for ( ϑ =0 to b) do
if ( ϑ < a1k )
then
fk1(ϑ) := fk1−1(ϑ) ;
end
else
fk1(ϑ) := max fk1−1(ϑ ), fk1−1(ϑ − a1k ) + d k1 ;
end
end
end

(

)

The rules applied in Algorithm 2 are the same as those used in the standard case. The
difference is in the initialization of f11 . There exists a value for x1 only if ϑ = 0 or ϑ = a11 . If

ϑ is different from 0 and a11 , then there is no value for x1 which is initialized with -∞.
The second step of the forward phase applies to the variables of the follower. In this
step, which is independent of the previous one, we look for the solution of the following
problem which depends exclusively on the data of the follower:

Max d 2 y
y

s.t.

{

y ∈ Argmax f 2(y ) = cy : a 2 y ≤ b, y ∈ {0,1}n

2

}

The recurrence rule takes simultaneously the leader and the follower objective functions into
account (3). Our goal is to define all the possible reactions of the follower respecting the
leader action. We denote by β = b − ϑ ∈ [0, b ] the residual capacity associated with the
possible leader action a11ϑ . Two tables are generated during this step: one that stores the
optimal follower values fk2 (β ) , and a second one that stores the optimal leader values fˆk1(β ) .
These values are defined as follows:
k
 k

fk2(β ) = max  c j y j : a 2j y j ≤ β , y ∈ {0,1}k 
 j =1

j =1

∑

∑

And

 k

fˆk1(β ) = max  d 2j y j :y ∈ Arg max fk2 (β )
 j =1


∑

The forward phase at this step is described in Algorithm 3.
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Algorithm 3 – Forward procedure for the follower
 0 for β = 0,..., a12 − 1
f12 (β ) := 
c1 for β = a12 ,..., b

2
 0 for β = 0,..., a1 − 1
fˆ11( β ) :=  2
d1 for β = a12 ,..., b

for (k=2 to n2) do
for ( β =0 to b) do
if ( β < a k2 )
fk2 ( β ) :=

fˆk1(β )

=

then

fk2−1( β )

;

fˆk1−1(β );

end
else
fk2(β ) := max fk2−1(β ), fk2−1(β − ak2 ) + ck ;

(

)

[R1]

if ( fk2−1(β ) ≠ fk2−1(β − ak2 ) + ck ) then
if
fk2 (β ) = fk2−1(β )
fˆk1−1( β )

fˆk1( β ) :=  1
2
2
2
 fˆk −1( β − ak2 ) + d k2 if fk ( β ) = fk −1( β − ak ) + ck

[R2]

end
else
fˆk1(β ) := max fˆk1−1(β ), fˆk1−1(β − ak2 ) + d k2 ;
end

(

)

[R3]

end
end
end
For k=1, only one item y1 is considered. For k>1, the dynamic programming rule [R1] is
applied to compute the table of the follower. The table of the leader is computed through
[R2] if there is only one optimal solution for the follower or with [R3] if several equivalent
solutions exist for the follower.
We introduce now the procedure for determining the optimal solution associated to the
optimal value computed in the forward phase. This optimal solution is generated through a
backtracking procedure.
BACKTRACKING PHASE
The optimal solution (x*,y*) can be defined using the following rule:

(

)

d1x * + d 2 y * = fn11 (β * ) + fn22 (b − β * ) = max0 ≤ β ≤ b fn11 (β ) + fn22 (b − β ) .

The idea is that for each leader decision consisting in the consumption of β resources, the
reaction of the follower has to be optimum for the rest of the b- β resources. From the value

β * , we apply the classical backtracking procedure on the leader variables. For the follower
variables, we apply the backtracking rules introduced in (3) by taking into account the leader
and the follower objective functions, and starting from an amount of resources equal to b- β .

Computational Experiments
To the best of our knowledge, the branch-and-bound algorithm proposed by Bard and Moore
in (1) is the only approach reported in the literature that can be applied directly to the
bilevel programming problem addressed in this paper. In this section, we compare the
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performance of our approach with this algorithm. Our heuristic was coded in C++. The
experiments were conducted on a PC with 2.4GHz with 4GB of RAM. The integer programming
solver that we used was the version 12.0 of CPLEX.
The problem instances were generated randomly by varying the number n1 of leader
variables, the number n2 of follower variables, and the number of knapsack constraints m. We
considered a set of instances with coefficients comprised in the interval [90,100]. The
capacity of each knapsack constraint was computed as follows:


bi = 0.5 × 



n1

∑

n2

Aij1 +

j =1

∑A
j =1



2
ij ,

for i ∈ {1,..., m}.



The description of the generated instances is given in Table 1. The instances are obtained by
varying the parameters as follows: n1 ∈ {50,100}, n2 ∈ {50,100}, and m ∈ {50,100}. For each
combination of these parameters, we generated 5 instances.
In Table 1, we report on the average results for the corresponding sets of instances. The
computing time limit was fixed to 5 minutes. This time limit was applied to both the
algorithms. In this table, our heuristic is denoted by MACHB, while the algorithm of Bard and
Moore is denoted by BB. We report on the average time spent by these algorithms to find
their best solution in the column cpu (in seconds). In the column opt of the algorithm BB, we
give the number of times the algorithm found a proven optimal solution. For the algorithm
MACHB, we give in column iter the number of iterations that were needed to reach the best
solution. In the column best, we indicate the number of times our heuristic reaches the best
solution found either by the algorithm BB or with our algorithm.
Table 1 – Comparison between BB and MACHB
Instances
n1
50
50
50
50
100
100
100
100

n2
50
50
100
100
50
50
100
100

BB
m
10
50
10
50
10
50
10
50

cpu
231,2
329,0
326,0
336,6
389,2
345,2
323,0
364,0

MACHB
opt
0
0
0
0
0
0
0
0

iter
209,0
177,2
84,6
200,0
208,8
145,0
192,6
55,6

cpu
63,4
134,4
116,2
301,8
163,8
160,0
197,8
84,0

best
5
5
4
5
5
5
5
5

Table 1 illustrates the performance of our heuristic. For this set of instances, it is clear
that our approach outperforms the branch-and-bound algorithm BB from Bard and Moore.
Indeed, our heuristic provides the best solution in almost all the cases (column best). The
algorithm BB was never able to find or prove the optimality of the solutions that it generated.
For one instance with n1=50, n2=100 and m=10, this algorithm found the best solution
(compared with our heuristic), but it failed in proving that this was the optimal solution of
the problem. Another aspect to emphasize is the computing time required by our approach to
find the best solution. From Table 1, it appears that the time spent by our heuristic to reach
the best solution is not significantly affected by the size of the instances.

Conclusions
In this paper, we described a new heuristic for the Bilevel Multidimensional Knapsack Problem
(BMKP). Our approach is based on the use of an original surrogate relaxation whose
multipliers are computed by solving approximately a mixed integer programming problem.
Our heuristic solves iteratively the surrogate relaxation associated to a given set of
multipliers using dynamic programming. The heuristic was tested on set of 40 randomly
generated instances. The results reported at the end of the paper provide the evidence that
our approach can outperform other state-of-the-art approaches described in the literature.
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Abstract
We address a two-dimensional cutting and packing problem arising in the automotive industry, and more specifically
in the production of car seats. We consider the case in which the seats are made from leather hides. We describe a
Greedy Randomized Adaptive Search Procedure to solve this problem. The approach is composed by a constructive
heuristic to build the initial layout, and by a local search improvement procedure based on sequence-based
neighbourhood structures. We report on the results of a set of computational experiments conducted on real
instances from a multinational company.
Key Words: Irregular packing; process optimization; meta-heuristics.

Introduction
The problem of packing irregular shapes on an irregular surface that corresponds to a leather
hide is clearly one of the most challenging problems in the field of cutting and packing. The
corresponding optimization problem is known as the leather nesting problem [11], [7], [5]. It
consists in finding the best way to cut a set of irregular pieces from a natural leather hide
which may have holes and an irregular contour. Besides the importance of this problem in the
industry, very few approaches are described in the literature. In this paper, we describe an
algorithm based on the Greedy Randomized Adaptive Search Procedure (GRASP) to solve this
problem. While many authors have used GRASP to address different cutting and packing
problems, we are not aware of any procedure based on this general meta-heuristic for the
leather nesting problem.
GRASP is an iterative method that consists in a constructive phase combined with an
improvement phase. It was proposed first in [8]. In [9], the authors describe an algorithm
based on GRASP for a nesting problem in which the surface has a regular contour. The
constructive phase of their algorithm relies on placement sequences for the pieces. These
sequences define the order by which the pieces will be placed on the hide. A layout is built
iteratively by placing the pieces according to these orders and using a bottom-left criterion.
The local search method is based on a 2-exchange strategy. An extensive set of computational
experiments are reported in [10].
In [1] and [2], different approaches for packing problems using GRASP are presented. The
initial solution for the GRASP algorithm is given by a constructive heuristic that involves the
selection of the next piece to be placed and the placement region. The Restricted Candidate
List (RCL) consists of a set of pieces with the best value of a given criterion at each iteration
of the constructive heuristic. This criterion may be, for example, the length of the layout, or
the relative value between the width of the piece and the height of the current layout. A
concept of variable parameter for determining the RCL is proposed in [6] within a GRASP
algorithm for solving packing problems. In [6], only the constructive phase related to GRASP is
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presented. In this approach, the upper contour of the layout is considered as a set of
horizontal segments. At each iteration, one of the pieces that better fits to the lower
segment is selected. The RCL is composed by the set of pieces with a quality of fitness
greater than a given parameter which is updated dynamically.
In [3] and [4], the authors report on heuristic solution procedures based on GRASP and
tabu search for a two-dimensional guillotine cutting problem. The constructive phase of
GRASP relies on a RCL which is composed by the pieces that improve the layout at each
iteration, while the improvement phase focus on the waste generated in the constructive
phase. GRASP is used in this context to fill specific areas of the surface corresponding to the
minimum rectangle covering a region of waste.
In [12], Parreño et al. describe an algorithm for the two- and three-dimensional packing
problems that combines GRASP and a Variable Neighbourhood Descent algorithm. The
constructive phase of GRASP is an iterative process that begins with the selection of an empty
rectangle for the next placement. The next step is the selection of the box (or the set of
boxes) to be placed, and its placement on the selected rectangle. The box is selected from a
RCL. This list is composed by the elements with the highest value for these two criteria: the
volume and the quality of the fitness on the selected rectangle. The objective of the
improvement phase is to enhance the quality of the initial solution by applying a set of
movements which are based on the elimination of specific elements from the surface. The
improvement phase relies on four neighbourhood structures which are explored using a
Variable Neighbourhood Descent procedure.
As alluded above, almost all the approaches based on GRASP that were applied to cutting
and packing problems focus on problems with regular pieces and a regular surface (a
rectangle, or a strip). In [9], the authors addressed a problem with irregular pieces, but they
still considered the case of a regular surface. In this paper, we describe the first algorithm
based on GRASP for a cutting and packing problem where both the pieces and the surface
have an irregular contour.
This paper is organized as follows. In the next section, we define formally all the
elements that characterize the leather nesting problem addressed in this paper. In the
following section, we describe the two phases of our algorithm: the constructive phase and
the improvement phase. A set of extensive computational experiments are then reported for
real instances of a company that operates in the automotive sector. In the final section, some
conclusions are drawn.

Irregular Shape Packing on Leather Hides: the Leather Nesting Problem
The leather nesting problem is a two-dimensional cutting and packing problem that consists in
finding the best layout for a set of irregular pieces in a natural leather hide. The leather
hides have an irregular surface and contour. They may have holes, defects and regions of
heterogeneous quality. These regions are called the quality zones. In practical settings, we
usually distinguish among four different quality grades denoted by A, B, C and D. The quality
grade A is the highest quality level that can be assigned to a region of the hide. The quality
grade D is the lowest. The quality grade decreases from A to D. The irregularity of the
contour of the hides is another key characteristic that distinguishes the leather nesting
problem from other classical nesting problems.
The pieces to be placed on the hide have also an irregular surface and contour. They may
have holes and different quality zones. These zones define the minimum quality grade of the
hides from which they can be cut. In the automotive industry, the diversity of the pieces that
are produced can be large. Indeed, the pieces may vary significantly in terms of their area,
quality requirements and shape. Note that these characteristics are different from what we
can observe in other industries. In the furniture industry, for example, the pieces tend to
have a large area, while in the shoe making industry, the opposite applies.
A layout is a feasible arrangement of the pieces on a hide. To be feasible, a layout must
be such that no pieces overlap, and such that there is no piece which is placed outside the
boundaries of the hide. These are the usual and obvious constraints of any cutting and
packing problem. Furthermore, in the problem addressed in this paper, the quality
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requirements of the pieces must be satisfied. While it is possible to place part of a piece on a
highest quality region than its quality requirement, such a solution should be avoided since it
wastes some areas of the hide that could be used for other pieces.

A New Algorithm for the Leather Nesting Problem Based on GRASP
In this section, we describe the two phases of our GRASP algorithm, namely the constructive
and the improvement phases. We defined each one of these steps by taking into account the
inherent characteristics of the real application that is considered in this paper. To validate
our approach and its performance, an extensive set of computational experiments were
conducted using real instances from a multinational company operating in the automotive
sector.
THE CONSTRUCTIVE PHASE
The constructive phase of our algorithm consists in an iterative process that starts from an
empty hide and places the pieces one after the other until no more pieces fit on the hide.
This process is based on the constructive methods presented in [5], with an additional random
procedure for the selection of the next piece to place. The constructive phase can be
decomposed into 3 successive steps: the selection of the next piece to place on the hide, the
selection of a limited region of the hide where the piece will be placed, and the final
placement of the piece at a specific position inside this region (this step implies the
evaluation of each candidate position in this region).
The selection of the next piece to place on the hide is a random procedure that relies on
a restricted candidate list (RCL). In our implementation, we used a list composed by the ten
pieces with the smallest total area of their Inner-Fit Polygons (IFPs) with the hide and the
current layout. We recall that IFPs are polygons that determine the feasible regions on the
hide where a given piece can be placed. Placing the reference point of a given piece inside
the IFP of the piece with the hide and the current layout guarantees that the piece is placed
inside the boundaries of the hide and such that it does not overlap with any other pieces and
it satisfies the quality requirements of the piece. At each iteration of the constructive phase,
the RCL is updated in order to accommodate the modifications in the layout made after
placing the last piece.
Let
be the set of pieces
that are available to be placed at a given iteration ,
. Let also {

} be the ordered set of these pieces such that
, with
being the total area of the IFP of the
piece
with the hide and the current layout. Hence, the pieces are sorted in increasing
order of the value of their corresponding IFP. At each iteration t, the restricted candidate list
RCL(t) is defined as follows:
{
}.
As shown in [5], using information related to the IFPs of the pieces has proven to be a
promising approach for guiding the placement of the pieces on the hide. These strategies lead
to the solutions with the best trade-off between the total computing time and the percentage
of material usage.
The region that is chosen for placing the next piece corresponds to the smallest IFP of
the selected piece. After the selection of the next piece and the region of the hide where to
place it, the constructive heuristic proceeds with the selection of the feasible placement
position. The criterion used to select this position is the distance of the piece to the border of
the hide. The position that minimizes this criterion is selected as the final placement position
of the piece. We chose this criterion because it is evaluated very quickly. According to the
results described in [5], these strategies can be up to twenty times faster than those involving
more sophisticated approaches, such as those based on the computation of intersecting areas
between the border of the layout and an offset of the piece.
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The iterative application of these steps leads to a layout that will serve as the initial
solution for the next phase of our GRASP algorithm.
THE IMPROVEMENT PHASE
The improvement phase of our GRASP algorithm is a local search procedure that relies on a
sequence-based neighbourhood structure. The movements that characterize this
neighbourhood are defined from a sequence of pieces that lead to a valid layout, and they
can be divided into three steps: replacing a piece in the sequence by another piece that is
not in the sequence, removing the pieces of the sequence from p up to the end of the
sequence, and applying the constructive heuristic to generate a new subsequence starting
from the new inserted piece.
Three parameters characterize this neighbourhood structure: the number of candidate
pieces that may be replaced in the sequence (q), the number of pieces that may substitute
the previous piece (r), and the subsequence of pieces from which a piece will be selected to
be replaced. This subsequence is defined from an interval of values that correspond to the
percentage of material usage achieved after placing a piece on the hide, and it is denoted by
. The q pieces that are selected for deletion are those with the worst fitness
among all the pieces of the sequence. Similarly, the r candidate pieces are the pieces that
lead to the best fitness when they are placed in the sequence at the position of the deleted
piece. From previous experiments, we concluded that a good set of parameters is
,
, and
.
Our local search procedure explores the neighbouring space generated by these
movements until a local optimum is found or until the total computing time limit is reached.
All the solutions of the neighbourhood are generated and evaluated. The best solution at a
given iteration that improves the incumbent solution is chosen as the next incumbent
solution. If the local search procedure reaches a local optimum before the maximum time
limit, the GRASP algorithm starts a new iteration by generating a new initial layout and by
proceeding to the improvement phase. Given the random nature of the algorithm, the new
generated solution will most likely be different from any of the previous layouts.

Computational Results Based on Real Instances
In this section, we report on the computational experiments conducted on a set of real
instances from the multinational company that we used as a case study. The algorithm
described above was coded in C++. Some of the computational geometry routines were
implemented using the version 3.7 of CGAL (Computational Geometry Algorithms Library).
The experiments were performed on a PC with 2,27GHz and 4GB of RAM. In our experiments,
we used a maximum computing time limit of 600 seconds, which is on average the time spent
by the human nesters of this company to fill a compete hide.
Two types of cars were used in our experiments. From the corresponding pieces, we
generated 107 different instances. These instances consist in 22 production orders for the
first type of car (resulting in 66 different instances since, for this case, three hides were used
for each order) and for 41 for the second type of car. These orders are listed in Table 1. The
number of different pieces is denoted by m.
The results are reported in Table 2-4. These tables are divided in two parts: one for the
initial constructive phase of our algorithm, and another that is related to the execution of the
remaining part of our GRASP algorithm. The column INST identifies the instance. Note that for
the first type of car, the instances are identified by a pair of values x;y where x stands for the
index of the order and y for the index of the hide. The column PIECES indicate the number of
pieces that were placed on the hide. The column usage gives the percentage of material
usage that was achieved by the corresponding layout. The column t shows the computing time
required by the initial constructive heuristic. The results for the remaining part of the GRASP
algorithm are given for three periods of time, namely after 200, 400 and 600 seconds.
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Table 1 - Instances
TYPE OF CAR

ORDER

1

1,…, 5
6,…,10
11,…,15
16,…,18
19,…,21
22
1,…,10
11,…,20
21,…,30
31,…,35
36,…,40
41

2

5
8
10
12
15
23
5
8
10
12
15
22

Table 2 – Computational results for the 1st type of car (part I)
Initial Solution

GRASP Algorithm

INST
1;1
1;2
1;3
2;1
2;2
2;3
3;1
3;2
3;3
4;1
4;2
4;3
5;1
5;2
5;3
Average
6;1
6;2
6;3
7;1
7;2
7;3
8;1
8;2
8;3
9;1
9;2
9;3
10;1
10;2
10;3
Average

After 200 sec.

After 400 sec.

After 600 sec

PIECES

USAGE

t

PIECES

USAGE

PIECES

USAGE

PIECES

USAGE

22
23
19
18
19
20
11
15
16
10
11
15
18
22
22
17
21
22
25
17
19
18
26
23
26
13
13
13
22
25
29
21

57.64
56.19
57.39
53.36
53.24
56.03
44.00
47.16
48.69
45.52
48.35
52.25
55.69
56.40
60.71
52.84
61.50
58.62
59.05
56.23
55.15
54.38
58.66
58.01
61.06
49.44
49.29
50.64
60.73
58.56
63.25
56.97

13.44
15.52
17.08
16.00
16.29
19.32
9.93
13.21
17.06
11.00
13.45
18.79
11.59
14.37
15.23
14.82
17.04
17.99
22.84
18.89
26.82
29.75
18.18
19.48
28.26
16.14
20.51
26.92
17.18
20.87
27.82
21.91

20
26
26
17
19
20
14
16
16
11
16
17
17
21
24
19
23
22
25
23
19
18
20
23
27
13
14
13
21
25
24
21

60.87
63.54
63.68
57.87
57.30
59.17
54.64
55.86
54.23
52.89
55.28
56.10
58.58
60.34
62.20
58.17
62.27
60.14
59.05
62.90
56.11
54.38
64.75
58.01
63.26
54.23
53.05
50.64
62.83
58.56
65.08
59.02

21
28
26
18
19
20
14
16
20
11
16
17
17
24
24
19
24
21
23
23
19
23
20
22
25
13
14
16
21
24
24
21

61.93
64.62
63.68
58.37
57.30
59.17
54.64
55.86
62.58
52.89
56.83
56.10
58.58
61.22
63.05
59.12
63.68
60.38
64.73
62.90
59.86
62.81
64.75
63.52
65.08
54.23
53.05
55.51
62.83
61.13
65.08
61.30

23
28
26
16
19
21
14
16
20
11
16
16
21
24
24
20
22
23
23
23
19
23
20
22
27
13
14
16
26
26
24
21

64.04
64.62
64.91
58.43
57.30
61.85
54.64
55.86
62.58
52.89
56.83
56.26
61.41
61.22
63.05
59.73
63.81
62.89
64.73
62.90
59.86
62.81
65.38
63.52
66.06
55.57
53.05
56.46
64.71
63.85
65.08
62.05
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Table 3 – Computational results for the 1st type of car (part II)
Initial Solution

GRASP Algorithm

INST
11;1
11;2
11;3
12;1
12;2
12;3
13;1
13;2
13;3
14;1
14;2
14;3
15;1
15;2
15;3
Average
16;1
16;2
16;3
17;1
17;2
17;3
18;1
18;2
18;3
Average
19;1
19;2
19;3
20;1
20;2
20;3
21;1
21;2
21;3
Average
22;1
22;2
22;3
Average

After 200 sec.

After 400 sec.

After 600 sec.

PIECES

USAGE

t

PIECES

USAGE

PIECES

USAGE

PIECES

USAGE

21
21
25
22
22
27
20
20
28
21
26
24
22
25
25
23
21
20
25
22
17
22
22
24
25
22
45
46
46
66
64
82
40
45
46
53
71
80
79
77

56.58
57.87
57.31
60.71
59.29
60.63
61.50
59.35
62.15
57.21
58.77
60.50
58.77
61.06
60.98
59.51
59.45
56.13
56.68
62.03
54.74
62.08
60.39
59.38
61.01
59.10
66.85
67.70
67.47
71.17
70.38
72.59
66.29
66.87
66.88
68.47
73.41
73.48
75.46
74.11

20.88
24.44
29.82
20.39
69.57
37.58
20.20
23.55
28.58
23.39
25.81
32.48
19.41
22.75
26.75
28.37
25.20
30.46
37.01
25.60
29.16
35.93
23.44
28.33
35.12
30.03
38.66
41.39
47.19
44.27
47.80
69.31
35.69
41.78
50.58
46.30
80.12
94.91
108.89
94.64

24
23
27
23
22
27
20
22
22
23
21
25
21
23
25
23
21
21
25
21
17
22
19
20
24
21
45
46
46
66
64
82
36
45
46
53
71
80
79
77

63.00
60.15
62.08
65.06
59.29
60.63
62.86
62.74
64.09
61.35
59.93
62.56
64.58
61.15
60.98
62.03
60.09
62.03
56.68
65.13
54.74
62.08
63.07
60.31
64.48
60.96
66.85
67.70
67.47
71.17
70.38
72.59
70.26
66.87
66.88
68.91
73.41
73.48
75.46
74.11

21
23
25
23
22
24
22
22
24
21
21
25
21
23
26
23
23
23
26
21
22
22
19
21
25
22
40
41
48
54
64
82
36
41
46
50
61
80
79
73

63.01
61.72
63.13
65.06
59.29
65.73
65.41
62.74
64.92
61.77
60.62
62.56
64.58
61.15
65.66
63.16
65.52
63.63
64.76
65.88
60.33
66.42
63.07
61.04
65.45
64.01
69.10
67.72
68.93
73.37
70.38
72.59
70.26
68.12
66.88
69.71
74.69
73.48
75.46
74.54

21
23
25
25
21
25
22
22
24
22
23
23
21
23
26
23
23
23
26
21
22
22
21
22
25
23
40
41
49
62
68
73
36
41
44
50
61
78
70
70

63.01
61.72
63.13
65.59
61.01
67.10
65.41
62.74
64.92
62.03
61.81
62.79
64.58
61.49
65.66
63.53
65.52
63.63
64.76
65.88
62.16
66.42
65.19
61.66
65.45
64.52
71.16
67.72
70.16
73.38
72.18
75.64
70.26
68.12
70.90
71.06
74.69
75.25
78.18
76.04
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Table 4 – Computational results for the 2nd type of car
Initial Solution

GRASP algorithm

INST
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Average
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Average
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Average
31
32
33
34
35
Average
36
37
38
39
40
Average
41

After 200 sec.

After 400 sec.

After 600 sec.

PIECES

USAGE

t

PIECES

USAGE

PIECES

USAGE

PIECES

USAGE

26
32
26
35
36
29
28
44
49
27
33
18
36
32
43
30
27
34
50
46
28
34
22
32
41
33
31
28
35
50
35
35
34
29
34
41
33
40
35
30
45
37
33
43
38
39

49.88
52.50
49.99
55.31
48.41
58.72
60.35
51.58
58.96
60.13
54.59
55.38
52.72
59.63
63.61
52.92
63.43
63.80
56.71
57.34
60.28
58.58
57.00
54.38
60.47
64.61
54.27
59.29
63.14
59.47
60.55
62.20
59.54
62.23
57.86
62.59
65.14
59.91
61.55
62.84
63.68
63.37
65.30
61.81
63.40
67.01

23.39
33.81
24.28
35.26
43.64
26.64
19.28
41.68
52.42
20.54
32.09
20.40
47.30
43.80
50.95
42.04
28.57
32.59
69.43
65.84
31.08
43.20
26.85
52.20
60.71
33.76
56.14
36.82
37.48
79.23
58.06
40.87
48.21
34.83
61.60
59.34
42.87
63.42
52.41
44.55
77.31
71.71
50.41
76.66
64.13
73.67

26
33
29
30
36
29
26
44
49
27
33
18
36
32
43
30
27
34
50
46
26
34
22
32
41
33
31
23
35
50
35
35
34
29
34
41
33
40
35
30
45
37
33
43
38
39

54.79
59.81
59.58
58.11
48.41
58.72
61.22
51.58
58.96
64.50
57.57
57.88
52.72
59.63
63.61
52.92
63.43
63.80
56.71
57.34
63.82
59.18
57.00
54.38
60.47
64.61
54.27
64.62
63.14
59.47
60.55
62.20
60.07
62.23
57.86
62.59
65.14
59.91
61.55
62.84
63.68
63.37
65.30
61.81
63.40
67.01

28
33
29
32
36
29
22
41
49
28
33
17
36
33
43
32
31
32
49
46
28
35
25
32
40
33
31
23
34
50
35
30
33
28
34
38
31
40
34
29
41
37
30
38
35
39

60.30
59.81
59.58
58.53
48.41
65.94
61.83
54.33
58.96
64.60
59.23
59.31
62.44
61.06
63.61
59.61
66.37
69.38
61.29
60.96
65.62
62.97
66.90
54.38
64.85
64.61
59.34
64.62
69.19
59.47
65.04
68.03
63.64
65.69
57.86
65.79
69.18
59.91
63.69
67.85
64.36
63.37
70.56
63.55
65.94
67.01

28
35
29
34
36
31
27
45
47
29
34
17
37
36
41
32
28
32
51
46
28
35
25
31
40
32
31
24
34
43
35
30
33
28
35
38
31
40
34
29
41
35
30
39
35
34

60.30
62.14
59.58
60.57
54.48
66.56
63.27
55.44
61.82
65.40
60.96
59.73
62.60
63.21
65.03
59.61
67.74
69.38
61.48
60.96
67.55
63.73
66.90
60.22
64.85
66.60
59.34
66.26
69.19
61.33
65.04
68.03
64.78
66.36
62.25
65.79
69.18
64.15
65.55
67.85
64.36
65.44
70.56
64.08
66.46
68.58
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From the results reported in Table 2-4, it is clear that the second phase of the GRASP
algorithm improves the material usage achieved by all the initial solutions generated in the
constructive phase. In about half of the instances, the solution is improved right after 200
seconds. On average, the improvement in the material usage compared to the initial solution
is close to 5%. Figure 1.a illustrates the evolution of the material usage for the different time
periods that were considered.
The values obtained in the improvement phase are significant, and they occur for both
types of cars. By doing an independent analysis of the results achieved for the two types of
cars, it is possible to verify that, although there is some difference in the evolution of the
results, both the initial and the final percentage of material usage remains nearly the same.
This behaviour is illustrated in Figure 1.b.

Figure 1: (a) Performance evolution of GRASP approach; (b) Performance evolution of GRASP algorithm for each model.

Analysing the improvements achieved in the second phase of the GRASP algorithm is
important, since it allows us to evaluate the performance of the local search procedure
embedded in the algorithm. However, it is also important to consider the material usage of
the initial solution since it influences the final solution provided by the algorithm. For the
first type of car, the most significant improvement occurs in the third instance 3;3 with an
increase of 13.89%. The initial constructive phase produces a layout of low quality with a
material usage of only 48,69%. However, it is important to note that the improvement phase
of GRASP was able to improve this solution significantly up to a layout with a good material
usage of 62,58%. On the contrary, when the initial constructive procedure generates a high
quality layout (such as in instance 19;2), the improvement phase of GRASP finds naturally
more difficulties for reaching a better solution. For this instance, the final improvement was
equal to 0.02% (the material usage of the first layout was equal to 67.72%).
Similar results are obtained for the second type of car. The largest and the smallest
improvement occur for the instances 1 e 37, respectively. The values of these improvements
are respectively equal to 10.42% and 0.68%.
The number
of different pieces in the instance has a clear impact both on the
computing time required to generate the initial solution, and in the material usage. From
Table 5, we can observe that a greater variety of pieces leads to better layouts, but at the
expense of higher computational time. Clearly, starting from an initial solution of high quality
makes the improvements more difficult to achieve. This observation is illustrated in Table 6.
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Table 2 - Performance of the initial and the improvement phases according to the variety of pieces

5
8
10
12
15
22

Initial solution

t

GRASP
(after 200 sec.)

53.5
57.6
59.5
60.0
66.7
72.3

22
30
36
38
53
89

4.39
1.47
1.72
1.19
0.28
0.00

GRASP
GRASP
(after 400 sec.) (after 600 sec.)
5.63
4.35
3.83
3.92
1.70
0.32

6.68
5.10
4.51
4.91
2.76
1.84

Table 3 - Performance of the GRASP algorithm (by intervals of material usage)
Initial Solution

GRASP
(after 200 sec.)

GRASP
(after 400 sec.)

GRASP
(after 600 sec.)

[40%;50%[
[50%;60%[
[60%;70%[
[70%;80%[

6.22
2.20
0.96
0.00

7.76
4.50
2.94
0.58

8.50
5.55
3.63
2.14

Conclusions
In this paper, we described an original algorithm for the leather nesting problem based on the
GRASP meta-heuristic. Our approach relies on a constructive procedure based on strategies
that use the information provided by the IFPs of the pieces with the hide and the current
layout. The improvement phase of the algorithm consists in a local search procedure that
explores a neighbourhood space defined from a sequence-based neighbourhood structure.
A set of computational experiments was performed on real instances from a
multinational company operating in the automotive sector. On average, the GRASP algorithm
was able to improve the initial solutions by nearly 5%, and it was able to generate feasible
layouts of very good quality. For all the instances used in our experiments, the GRASP
algorithm was able to improve the initial layout. The ability to generate a diversified set of
initial solutions allows the GRASP algorithm to explore effectively the solution space. The
results achieved with this approach appear to be competitive with the material usage
obtained by human nesters in this automotive company.
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Abstract
We begin by analysing a situation that might imply an ejection at low altitude and if the aircraft goes at a high speed
this would imply the use of two auxiliary drog chutes that would open in sequence to brake the pilot before the
opening of the main chute. We design the two drog chutes and main chute to guarantee an initial deceleration less
than -40g and a descending speed of 25km/h when the main chute is opened. Finally we show our technical solution,
the hybrid circuit OpenChute, that controls the opening of the two drog chutes in sequence and the main chute
based on high quality sensors of speed and altitude that the ejection seat must has and we show that with our
solution we could make ejections at very low altitudes until the speed of 400Knots.
Key Words: Intelligent Ejection Seats, Intelligent Ejection Seats with One Drog Chute, Intelligent Ejection Seats with
Two Drog Chutes.

1. Introduction
The first problems with ejections at low altitude arose with navy aircrafts during failed
takeoffs or failed landings and when the aircrafts like the F-18 Hornet have a relatively high
stall speed, about 200Knots that would imply the destruction of the main chute or the death
of the pilot due to the very high deceleration, more than -377g, that would be fatal.
Nevertheless it took a long time to the aeronautic community reach the conclusion that navy
aircrafts must have intelligent ejection seats with high precision altitude and speed sensors
and an auxiliary drog chute to reduce rapidly the pilot speed before the main chute opening.
Today there already exist intelligent ejection seats commercialized and modern fighter
aircrafts all have intelligent ejection seats with precision altitude and speed sensors and an
auxiliary drog chute and of course control electronics to control the opening of the drog chute
and the opening of the main chute based on the signals of the sensors. Nevertheless to attain
a higher speed to make the ejection at very low altitude we must use one more drog chute to
help the braking before the opening of the main chute. To our knowledge our solution of an
intelligent ejection seat with two drog chutes is original in the literature and in the
aeronautical community.
Commercialized solutions of intelligent ejection seats only allow a maximum speed of about
150Knots and with our solution we can reach a maximum ejection speed of 400Knots. This
situation can happen for example in an aerobatic flight where arises a failure at very low
altitude that would imply an immediate ejection at very low altitude and high speed.
In the literature this problem has been treated in very few works. In the IEEE Xplore
database appeared only three works about ejection seats [1]-[3], but the problem of
ejections at low altitude is not studied in either of these three papers Our work seems to be
the first scientific approach to the problem of ejections at low altitude and the first proposal
of an intelligent ejection seat with two drog chutes.
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2. Mathematical Analysis of the Problem
In this section we studied with great detail an emergency situation that could imply an
ejection at very low altitude and relatively high initial speed. We will see that to avoid
injuries to the pilot and the destruction of the main chute, in this very low altitude ejection
we will need one auxiliary drog chute or even two drog chutes to help the ejection speed to
decrease rapidly and then open safely the main chute. Consider an F-16 pilot that lost his
engine at low altitude in the centre of a city that we will consider a circumference with
radius R. The first question to answer is if with the given initial altitude and the estimated
glide angle the unfortunate pilot could reach a distance greater than R and make a safe
ejection at low altitude outside the city. If the ejection altitude is so small that implies an
instantaneous opening of the main chute the pilot only would survive if it is used an auxiliary
drog chute since, as we will show, the initial deceleration generated by the main chute would
be much greater than -40g which means that either the pilot would have severe injuries or
the main chute may be destroyed.

A. The L/D ratio and the glide angle
In an aircraft without engine the force that counteracts the drag is the gravity force, m g sin
,  being the glide or descending angle. So it is intuitive to expect that the glide angle will
increase with the drag. Indeed we will show that there is a simple relation between the ratio
L/D and the glide angle for small speeds. This way for an aircraft descending with a glide
angle  we have
m g sin = ½ Cx Sx V2 + m g cos /L/D
(1)
For a very thin fuselage and very aerodynamic fuselage as the F-16 fuselage the CxSx product
is very small and for small speeds as the glide speed we can write simply:
m g sin m g cos  / L/D

(2)

or
L/Dcotan 

(2’)

or
acotan L/D

(2’’)

B. The glide angle and the maximum reachable distance
Now we will relate the maximum reachable distance, dmax, and the aircraft efficiency, L/D for
a given initial altitude, h. For an aircraft gliding with an angle , without engine, we would
have successively
tan =h / dmax

(3)

or
dmax=h / tan 

(3’)

or
dmax=h cotan 
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(3’’)

or approximately, having into account (2’’):
dmaxh L/D

(4)

Equation (4) means that the maximum reachable distance in a gliding flight for an initial
altitude h is proportional to the aircraft efficiency L/D.
In the case of the F-16 aircraft ‘clean’, without carrying external armament we confirmed
in a very high quality F-16 simulator that its glide angle is about 5º, which means that its
L/D~11.4 as we will show next.
This way for the F-16 gliding at 5º we have approximately
dmaxh cotan 5º=h 11.4
and
L/D11.4
This value of the F-16 L/D is confirmed by many publications like e.g. [4] which refers a
value of 11.24 to the maximum value of the F-16 L/D. also an empirical estimation.
This way when it is generated an extreme emergency situation like lost the engine in the
centre of a city the fundamental question to be answered is if the following inequality is true
dmax > Rcity

(5)

or
hinitial > Rcity / L/D

(5’)

When the F-16 were out of the city limits it would be at very low altitude and we would
have an ejection at very low altitude and high speed. Next we will study what would happen
in this situation.

C. What would happen If the main chute would open just after ejection at
low altitude and high speed
To have an idea of what would happen if the main chute opened just after an ejection at very
low altitude and high speed we must design the main chute from the descending speed and
from the maximum ejection seat weight plus pilot weight.
With the main chute opened in na equilibrium situation the gravity force is annulated by
the drag generated by the main chute. We have
m g= ½  Cx Sx V2

(6)

being, Cx~1.1, (in an F1 car with very high downforce we have approximately Cx~1.3), the
maximum weight of the ejection seat plus the pilot weight, m=120 Kg, and the descending
stabilized speed being, V=25Km/h, then we have successively
120 9.81= ½ 1.2 1.1 Sx (25/3.6)2
or
Sx=37 m2
to which would correspond a circular main chute with a frontal area with a radius given by
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 R2=37 m2
or
R=3.43 m
We are now in conditions to calculate the initial deceleration generated by the main chute
assuming that it would open just after the ejection at very low altitude and high speed and it
would open instantaneously. Now the most unfavourable situation is to consider a minimum
weight of ejection seat weight plus pilot weight since to that situation would corresponds to a
maximum initial deceleration. Considering this minimum weight as m=70Kg and that the
initial speed of the aircraft was about 200Knots or 370Km/h or 103m/s we would have an
initial deceleration in the +Gx direction given by
a= - ½  Cx Sx V2 / m=-377g
much more than the limit of-40g, a value that resulted from the study of injuries resultant
from car and aircraft crashes.

D. Design of the first auxiliary drog Chute
One possible solution to this problem is to use one or more auxiliary drog chutes that would
open in sequence and finally opens the main chute when it would generate an initial
deceleration less than -40g. The drog chute is opened at high speed, Vmax2=300Km/h and
when the ejection speed reduces to a value such that V<Vmax1 it is released and after a short
delay to prevent that the two chutes do not get curled is opened the main chute. The speed
Vmax1 is such that when the main chute opens at that speed it will generate a deceleration
of -40g. Since we already designed the main chute next we will determine the value of
Vmax1. We have successively again for the most unfavourable condition of a minimal weight
of m=70g and vertical descending speed
a= g- ½  Cx Sx Vmax12 / m=-40g
or

Vmax1 

82 g 70
 34m / s  122.4 Km / h  66 Knots
1.11.2 37

The auxiliary drog chute will be designed such that when opened at the speed of 300Km/h
will generate an initial deceleration of -40g to guarantee that pilot will not suffer injuries
neither the chute is destroyed. From these latter parameters we can design the drog chute:
-40 g=g - ½  Cx Sx V2 / m= - 0.5 1.2 1.1 Sx (300/3.6)2 / 120
or
Sx=120 41 9.81 / ( 0.5 1.2 1.1 (300/3.6)2 )= 10.5m2
this drog chute frontal area will correspond to a circumference of radius, R, such that
 R2=10.5m2
or
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R=1.8 m

3. Technical Solution with One Drog Chute
In figure 1 we present the technical solution for the control of the drog and main chutes
without the details of the power electronics details to control the opening of the chutes. In
next section we will present the final version of this OpenChute hybrid circuit that controls
the opening of two drog chutes and the main chute and allow to make an ejection at very low
altitude until the speed of 400 knots without any risk of pilot injury since it is designed to
maintain the maximum instantaneous deceleration under -40g. This is a great advance over
actual intelligent ejection seats that only guarantee a safe low altitude ejection until 150
knots.
We will see that the logical condition that controls the opening of the main chute is logical
AND between the two inequalities, h < hmin1 and V < Vmax1. Since these last two inequalities
can
be
written
as
hmin1
h
>
0
and
Vmax1 – V > 0, respectively, they can be physically implemented with two analogical
comparators, the first one having the plus (+) input connected to the analogical value
correspondent to the minimum altitude under which the main chute can be open, h_min1, and
the output of the altitude sensor of the ejection seat, h, connected to the minus input (-) and
the second analogical comparator having the plus input connected to the analogical value
correspondent to the maximum speed under which the main chute can be open, Vmax1, and
the output of the speed sensor of the ejection seat, V, to the minus (-) input terminal. The
output of these two analogic comparators that implement these two inequalities attack the
inputs of an AND logical circuit. Finally we make the AND of the output of the previous AND
with the output, Q, of the positive edge triggered D flip-flop to prevent that the drog and
main chutes are opened at the same time, since Q=1 means that the drog chute is opened.
The output of this second AND will command a power electronics circuit that will control the
opening of the main chute.

A. Calculation of the time interval during which the deceleration
generated by the main chute is greater than -15g
To show that the time during which the deceleration is above -15g is very small we will
calculate it rigorously. We will consider the worst situation where the initial speed is vertical.
So we will have successively:

dv
 g  k v2
dt

(7)

where k is given by
k=½  Cx Sx / m=0.198
Equation (7) can be rewritten as

dv
 dt
g  k v2
which general solution is
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(7 ' )

g
1
k  k t C
log
g
g
2
v(t) 
k
k
v(t) 

(8)

Solving (8) in order to V(t) we have

g 1  e -2
k 1  e -2

v(t) 

k g t  C'

(8' )

k g t  C'

From (8’) we conclude that the descending speed of the pilot with the main chute open tends
asymptotically to
V 

g
 7.04m / s  25Km / h  14 Knots
k

always by values greater than this inferior limit since we always have

1  e -2

k g t  C'

1  e -2

k g t  C'

1

(9)

This asymptotical limit coincides with the final specified descending speed with the main
chute opened.
The integration constant will be given by the frontier condition at the moment when the main
chute opens, t=0,

v(0) 

g 1  eC'
k 1  eC´

(10)

or

g
k
C´ log
g
v(0) 
k
v(0) 

(10' )

being V(0)=49m/s=177Km/h=96 Knots, the initial speed at which the main chute opens,
considered vertical, which is the most unfavourable situation.
Now we will determine the speed that corresponds to -15g of deceleration and then from (7)
we just solve it in order to time. We have successively:
-15g = g-kV2
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or

v( t ) 

16 g
ms Km  h  55Knots
k

then from (8’) we have

g 1  e -2
28 
k 1  e -2

k g t  C'

(8' ' )

k g t  C'

or

28
log
t 

k
-1
g

k
28
1
g

- C'
(8' ' ' )

2 kg

For a initial speed of V(0)=49m/s which corresponds to an initial deceleration of -40g it would
only last t=1.14s to this deceleration reduces to -15g. So although -40g is a big deceleration
it is almost instantaneous and reduces rapidly. In this way it would not certainly cause any
injuries to the pilot and to the main chute.

B. Calculation of the descending speed without any chute at low altitude
If the initial vertical component of the speed is small it is important that at low altitude the
descending speed without any chute stabilizes in a value less than Vmax1 to avoid the use of
the drog chutes. Next we will show that this is indeed the case even for the worst case of an
ejection seat weight plus pilot weight of about m=120Kg. Considering an ejection seat with a
frontal area Sx~1.9 m2, Cx~1.2 and total weight considering the pilot weight of about
m=120Kg, we have successively
m g= ½  Cx Sx V2=0.5 1.2 1.2 1.9 V2
or

V  (120 9.81 / ( 0.5 1.2 1.2 1.9 ) )
~29 m/s=105 Km/h=57Knots
So for this defensive design the drog chutes only will be open if the vertical component of the
speed is relatively high since the speed tends to decrease to a limit less than
Vmax1=122Km/h=66Knots=34m/s before the altitude of 500m. Next we will show the
conditions that would imply the previous opening of the drog chute to help the braking of the
ejection seat.
When the speed of the ejection seat is greater than the value to which corresponds a initial
deceleration of -40g in the moment of the opening of the main chute, V > Vmax1, and lower
than the speed which corresponds to -40g generated by the opening of the drog chute, V <
Vmax2, being Vmax2 >> Vmax1, and we are at a very low altitude, a fuzzy condition which is
defuzzyfied by the inequality h < hmin2, being hmin2 << hmin1, then the drog chute must be
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H
Hmin

H<Hmin

(H<Hmin)AND(V<Vmax1)
open_main_chute
V<Vmax1

Loose_emergency_chute
+V

+V

V
Vmax1

V
Vmax2

y1

R

Gnd
Trg
Out
Rst

CP

V>Vmax1

D

S

Q
_
Q

555
Vcc
Dis
Thr
Ctl

+V

V<Vmax2

y1=open_emergency_chute=(H<Hmin)AND(V>Vmax1)AND(V<Vmax2), Vmax2>>Vmax1

Fig. 1. In this first version of the hybrid circuit OpenChute with only one drog chute the flipflop negated output inhibits the opening of the main chute when the drog chute is opened
(Q=1). The flip-flop is initialized at 0 through the RC circuit that attacks the reset
asynchronous input active at 0 value. Through the negated timer output that attacks the flipflop clock input and setting D=0 it is guarantied that the flip-flop returns to zero at the end of
the timer generated pulse allowing then the opening of the main chute. In the 555 timer the
second terminal of the resistance is also connected to the +V source signal.
opened and after a short period, when V<Vmin1, released and then the main chute is opened.
We set Vmax2=300 Km/h and hmin2=500m.
To prevent that the main chute get curled with the drog chute it is necessary to generate a
short delay between the release of the drog chute and the opening of the main chute. This
delay is generated by a 555 timer mounted as monoestable and a D flip-flop which is setted
when the drog chute opens through the activation of the flip-flop asynchronous input Set,
that reacts at 0 value. This way the output Q of the flip-flop means that the drog chute is
open and inhibits the opening of the main chute when V=Vmax1 through the AND between /Q
and the output of (h < hmin1) AND (V<Vmax1), from which results the signal that will control
the opening of the main chute, open_main_chute. When the rectangular wave generated by
the 555 timer returns to 0 provokes the reset of the positive edge triggered D flip-flop since
D=0 and the clock input is actuated by the negated output of the timer and then the main
chute can be opened since now /Q=1.

4. Technical Solution with Two Drog Chutes: the Hybrid Circuit OpenChute
A. Design of the second drog chute that guarantees a safe ejection at low
altitude and speed of 400Knots
We begin by defining the new parameters of the second version of the OpenChute hybrid
circuit that will allow a safe ejection at low altitude and at a maximum speed of 400Knots
with one more drog chute. The second drog chute will have an area such that it will generate
an initial deceleration of -40g in the moment of its opening at a speed of 400Knots at very
low altitude, i.e. h < 500m. Considering the worst case that we have an initial vertical speed
we have successively, considering that the ejection seat weight plus pilot weight as m=120Kg:
-40g=g – ½ rho Cx Sx V2 / m
or
Sx 

82 g m
 20m 2
 Cx V 2
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B.

Calculation of altitude drop during the braking assisted by the two drog
chutes
We already obtained the general solution of the ejection speed with one drog chute opened.
We will consider that the drog chutes take 0.1s to open and a time interval of 0.2s between
the release of the second drog chute and the first drog chute and the release of the first drog
chute and the opening of the main chute. We have successively
t2

d   v(t )dt   v(t2 )   v(t1 )

(11)

t1

where v(t) is given by

 v(t )  

g 1  e -2
k 1  e -2

k g t  C'
k g t  C'



g 
1
e -2 k g t  C' 


k   1  e -2 k g t  C'  1  e -2 k g t  C' 

g
1
1 


 (12)
bt
k  1  ae
1  ae c t 

where

a  eC ' , b  2 kg , c  b
consulting a table of integrals we have

 v(t ) 

g  log( ae ct  1) log( ae bt  1) 



k 
c
b


(12´)

and since b=-c we may write (12’) as

 v(t ) 



g1
log( ae ct  1)  log( ae ct  1)
k c



now we are in conditions to calculate the altitude drop during the braking provoked by the
two drog chutes applying successively equation (12’’)
v(0)=400Knots =216Km/h=60m/s, t1=0, t2 such that v(t2)=Vmax1=150Knots=81Km/h=23m/s so
from (8’) and (10’) we have t2=0.94s, so we have an initial altitude drop of d1=2.58m. Since
this second drog chute takes about 0.1s to open, during this time interval the altitude drops
d0=v0 0.1 + ½ g 0.12=6m
The other altitude drops are of this order of magnitude, so we only have an altitude drop of
about 14m. This is the minimum altitude at which our system will guarantee a safe ejection
at very low altitude. At an altitude lower than 14m only the two drog chutes are opened and
so the impact speed would be greater than 25Km/h which could provoke injuries in the pilot.
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(12´´)

H<Hmin

H
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(H<Hmin)AND(V<Vmax1)
open_main_chute
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V
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V<Vmax2
y1=open_emergency_chute1=(H<Hmin)AND(V>Vmax1)AND(V<Vmax2)AND /Q2, Vmax2>>Vmax1
Loose_emergency_chute2

V>Vmax2
+V

y2

+V
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V<Vmax3
R
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D

S

Q
_
Q

V
Vmax3

Vcc
Dis
Thr
Ctl

+V

y2=open_emergency_chute2=(H<Hmin)AND(V>Vmax2)AND(V<Vmax3), Vmax3>>Vmax1

Fig.2. In this improved version of the OpenChute hybrid circuit we repeat the drog chute control
arquitecture based on a 555 timer mounted as monoestable and a D flip-flop to control the
second drog chute. In the figure the label y2 refers to the output of the NOT circuit that
attacks the Set input of the second flip-flop that is active at 0 logical value.

C.

Description of the OpenChute hybrid circuit that controls two drog
chutes

In figure 2 we present the improved version of our OpenChute hybrid circuit that will control
two auxiliary drog chutes and the main chute. To prevent the curling between the second and
first drog chutes we introduce one time delay between the release of the first drog chute and
the opening of the second drog chute through one more 555 timer mounted as monoestable
and one more D flip-flop to memorize that the second chute is opened. Initially the second
drog chute is also closed, i.e. the output of the second D flip-flop must initially, in the
moment of power up, be resetted to guarantee Q2=0. This is done through an RC circuit,
attacking the second terminal of the capacitance the reset asynchronous input of the flipflop, since the reset is active at logical 0 and initially the capacitor has no charge so initially
it has 0 voltage the and will tend rapidly to logical 1 as the capacitor charges.
The logical condition to control the opening of the second drog chute is h<hmin AND V >Vmax2
AND V < Vmax3 .Each inequality is implemented by a very high slew rate analogical comparator
and the negated output of the second two input AND circuit will attack the asynchronous Set
input of the second D flip-flop to guarantee Q2=1 when this logical condition is true, since the
Set input is active at low value.
When Q2=1, i.e. the second drog chute is opened and the ejection speed seat reduces to a
value below Vmax2=400Knots, i.e. when the logical condition Q2 AND V<Vmax2 is true then the
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING UBI2011 - 28-30 Nov 2011 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

second chute is released and it is generated a rectangular pulse in the second 555 timer
through the actuation of the 555 input trigger by the output of the two input AND circuit that
implements the latter logical condition; when the rectangular pulse ends, the second flip-flop
returns to zero, Q2=0, through the actuation of the second flip-flop clock input by negated
second timer output and setting the D input of the second flip-flop to 0, D2, since the flipflop is positive edge triggered.

5. You May Say…
The generation of the two time delays between the release of the first drog chute and the
opening of the second drog chute and between the release of the second drog chute and the
opening of the main chute with two 555 timers controlled by RC circuits could be a source of
great deviations in these delays in a series production due to the variation of the capacitance
and of the resistance, usually of the order 10-20%, which imply a variation of this same order
on the generated time delays. So a better solution to the generation of these delays in a
series production of this hybrid circuit would be to use a crystal clock and a presettable
counter like the 74LS193 in a count down assembly and the parallel load inputs activated in
the beginning of the delay. The initial value that enters when the Parallel Load(PL)
asynchronous input is down will determine the number of clock pulses between the releasing
of the first drog chute and the opening of the second drog chute, determined by the word
A3A2A1A0, and the number of clock pulses between the releasing of the second drog chute
and the opening of the main chute will be determined by the second word B3B2B1B0 with
which is initialized the second counter when the negated release signal of the second chute
signal command goes to 0, since the PL counter asynchronous input is active at logic 0 value.
In figure 3 we present this last version of our hybrid OpenChute circuit, We maintain the
analogical comparators to avoid the use of expensive ADCs with very small conversion time
and the complex circuitry to control them. Besides these arguments against the use of ADCs
there is the delay provoked by each ADC to convert the analogical value in digital value and
the fact that the complexity of digital comparators increases exponentially with the number
of bits.
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Fig. 3. The timeout outputs, TCD, of the two 74LS193 counters go low when they reach the
zero state, so they must be negated before they attack the flip-flops clock inputs, since the
flip-flops are positive edge triggered. Since the master reset, MR, of these counters is active
at low input we connected them to high input since it is not important their initial value after
the power-up. Since the counters are mounted in the count down mode, the count down clock
inputs, CPD, are connected to the crystal clock pulses generator and the count up clock
inputs, CPU, are connected to the ground.

6. Conclusions and Future Work
In this work we showed that how from the knowledge of the aircraft wings L/D and initial
altitude at the moment of the emergency situation the command support team can easily
evaluate if the aircraft can glide until outside the limits of a city. If not the command support
team must search an unoccupied field where the pilot can make a very low altitude ejection
and the aircraft crash without causing collateral damages. It was made a detailed
mathematical analysis of the problems that can arise in a very low altitude ejection where we
show that even for a speed of 150Knots is inevitable the use of a drog chute to help the
braking of the ejection seat before the opening of the main chute. Finally it were designed
two versions of an hybrid circuit that controls the opening and releasing of two drog chutes
and the opening of the main chute that allows a safe very low altitude ejection until an initial
speed of 400Knots. In the near future we will work in another version of the hybrid circuit
where we will use ADCs and the analogical comparators will be substituted by digital
comparators. We also plan to design the power electronic circuits that will control the
opening and releasing of the drog chutes and of the opening of the main chute, which are
commanded by the OpenChute hybrid circuit output signals.
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Abstract
This paper presents a proposal for a fuzzy logic-based model of performance evaluation for supply chains of
automotive industry. The fuzzy logic web-based assessment platform that was developed relies on the same
parameters of evaluation that are accounted for in the LARG (Lean, Agile, Resilient, Green) index. Through its
performance evaluation, supply chains of automotive industry, are able to measure their level of efficiency and its
ability to react, efficiently, to changes in competitive environment. In this paper it is show that fuzzy logic can be an
effective mean for assessing the SC performance due to its capability to capture the uncertainty and ambiguity
surrounding the SC performance measurement task.
Keywords: LARG index, Mamdani Fuzzy Systems, Interpretability

1 Introduction
The automotive industry is clearly a mark of the 21st century and has a civilizational value,
because the car is associated with patterns of success and social status and presents itself as
a mean of individual mobility, essential nowadays. The world fleet has been gradually
increasing getting a considerable weight in the economies of most developed and
industrialized countries of Europe.
In the decade of 90, production systems of the automotive industry were the target of a
profound reflection and the logic of industrial production, marketing and relationship
between companies and people has been revised resulting in substantial changes, which
culminated in supply chain industries.
In the 21st century, new challenges, new opportunities are presented as a consequence of
globalization in the chain, creating a new dynamic in business. In this context the supply
chain of automotive industry, is the link between conductor materials and end-customers and
their management determines the profitability and the optimization of resources mobilized,
extending from raw material supplier to final customer.
The competition is not between companies but between supply chains. For this reason the
management of information is extremely important as it allows assessing strengths and
weaknesses, in order to assist in making decisions that result in cost savings, in increasing
quality and increasing the competitiveness of the product. As such it is desirable to have tools
by which their performance can be measured.
In this paper we propose a web platform that allows to evaluate the performance of supply
chains of the automotive industry. This platform incorporates fuzzy logic techniques aiming at
a human-comprehensible description of all the practices surrounding the SC evaluation, and
allowing a flexible enough characterization of these as well as the development of a numeric
descriminant index reflecting the performance of the SC evalueted accross different time
instants.
The work is structured as follows. Section 2 introduces the LARG index, a SC conceptual
performance indicator that was operationalized in this work. Section 3 describes the
background behind the Fuzzy LARG index as well as some constraints on its development. The
illustrative example on section 4 emphasizes the practical applicability of the index. Finallly
in the Conclusion some final remarks are made altogether with the indication of future work.
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2 The conceptual LARG index
A supply chain (SC) can be described as a chain that links various agents, from the customer
to the supplier, through manufacturing and services so that the flow of materials, money and
information can be effectively managed to meet the business requirements [1]. In presentday business there is the assumption that SC’s compete instead of companies, while the
success or failure of SCs is mainly determined in the marketplace. Supply Chain Management
(SCM) is considered a strategic factor for increasing organizational effectiveness and for the
better attainment of organizational goals such as enhanced competitiveness, better customer
service and increased profitability.
The literature shows that almost researches have been focused on the study of individual
paradigms in SCM [2] or on the integration of only a couple of paradigms in SCM, e.g., lean vs.
agile [3], lean vs. green [4], resilience vs. agile [5] or resilience vs. green [6]. However, the
simultaneous integration of lean, agile, resilient, and green paradigms in SCM may help SC’s
to become more efficient, streamlined, and sustainable.
The lean paradigm is a systematic approach to identify and eliminate all non-value-added
activities through continuous improvement [7]. A set of lean SCM practices has been
suggested, such as: i) just in time ii) supplier relationships iii) cycle/setup time reduction; iv)
total quality management (TQM).
Baramichai, et al. [8] consider that: “an agile SC is an integration of business partners to
enable new competencies in order to respond to rapidly changing, in continually fragmenting
markets".
Some of the main agile practices in the SC context are: i) to increase frequencies of new
product introductions; ii) speed in improving customer service; iii) centralized and
collaborative planning; iv) use of IT to coordinate/integrate activities in manufacturing.
Resilience refers to the SC’s ability to cope with unexpected disturbances. In SC’s systems,
the purpose is to react efficiently to the negative effects of disturbances (which could be
more or less severe) [9].
A representative sample of the main resilience practices in the SC’s context founded in the
literature is: i) strategic stock; ii) lead time reduction; iii) maintaining a dedicated transit
fleet; iv) flexible supply base/ flexible sourcing [10],[11].
Environmentally sustainable green SCM has emerged as an organizational philosophy by which
to achieve corporate profit and market-share objectives by reducing environmental risks and
impacts while improving the ecological efficiency of such organizations and their partners.
Some of the SC green practices found in literature are: i) environmental collaboration with
suppliers; ii) ISO 14001 certification; iii) minimization of waste; iv) reverse logistics.

3 Development of the Fuzzy LARG Index
Zadeh in his seminal work in 1965 [13], proposed the concept of fuzzy set as a mean of
expressing non-probabilistic uncertainty. His purpose, with the introduction of this concept,
was to provide a tool which would aid in modeling complex systems, with particular emphasis
on those involving the human being as an actor.
The notion of set as a means of grouping objects into categories (or classes) whose members
share properties or characteristics, is used frequently and (almost) unwittingly by humans in
the organization, synthesis and classification of information.
The classical set theory offers a dichotomic view of the universe: for each set A and for any
object x of the universal set X, either x is a member of A or x is not a member of A. This view
is appropriate when the set has precise and well marked limits, but it can not capture
concepts for which the criterion of presence of objects is not precisely defined. A concept
whose meaning implies a gradation can not be seized without loss of information by the
conventional notion of set.
The divergence of the concept of fuzzy set with the one of classical set (or crisp set) results
from the abandonment of the requirement that each object is member or not member of a
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given set. Belonging to a fuzzy set is no longer a matter of affirmation or repudiation and
becomes a problem of gradation [14]. This membership degree is a numeric value commonly
defined in the unit interval [0, 1], allowing to express gradual transitions from membership to
non-membership.
Hence, in essence, the dissension of the concept of fuzzy set with the one of classical set
results from the abandonment of the dichotomic nature of the latter. Whether an object is a
member or not of a given set is no longer a matter of affirmation or repudiation and becomes
a problem of gradation. Thus the fuzzy set can be perceived as a more expressive
generalization of the conventional set. Moreover, we can say that the fuzzy formalism allows
the representation of imprecise and uncertain knowledge supported on the notion of a set, as
opposite to the classical view depending on the notion of member of a set [14, 15].
From then on it was realized that this new area of research is well suited to situations where
the vagueness, ambiguity or uncertainty were present, opening fronts of applications in areas
such as: pattern recognition, expert systems, databases and controllers, among others [16].
The fuzzy sets are proper representations of linguistic variables and cover in such a way
possible for a computer, the properties of inaccuracy and approximation [17]. At computer
level, it is a function associated with the linguistic concept, provides a numeric value, that is,
the "bridge" between the qualitative and quantitative representation.
The performance evaluation of an automotive supply chain held by implementing a database
in which fuzzy logic is applied to the parameters of the index Larg (Lean, Green, Agile,
Resilient) in order to quantify these concepts and measure the performance of the supply
chain.
- The parameter Agile was built to respond to market changes and fluctuations,
- The parameter Lean calling on companies to adopt practices aimed at eliminating
inefficiencies in their production processes.
- The parameter which involves the Green sustainability and corporate environmental
responsibility.
- Resilient parameter integrates the flexibility between the partners in the supply chain to
achieve a high degree of coordination for change.
The terms related to the degree of importance and presence were represented by triangular
fuzzy sets. Were chosen such sets by the ability to decode, information with a high degree of
uncertainty and vagueness, as are the linguistic variables (Lean, Green, Agile, Resilient) that
reflect the views of the supply chain.

Fig. 1 Triangular Membership Functions

When reviewing the performance of the supply chain of automotive industry, data were
compiled from practices identified for each linguistic variable.
Applying to the variables of the index Larg the following linguistic terms: Very Poor, Below
Average, Average, Above Average and Excellent.
In order to get the performance evaluation of the supply chain of car industry the user, may
fill the practices defined for the variables of the index Larg, assuming that all paradigms are
equally weighted, checking the box that it considers appropriate on the scale from 1 to 5 (VP,
BA, A, AA, EX). The mean obtained for each variable is between 1 and 5, to discover the firing
strength [0,1] and linguistic terms activated (VP, BA, A, AA, EX).
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Fig. 2 Acquisition of the linguistic terms and their firing strength through a mean

Mean = 2,2 – Firing Strength 0.2 and 0.8.
Were activated the linguistic terms zero and negative
It was agreed to group the concept Resilient with the concept Agile and the concept Lean
with concept Green in order to expedite the evaluation. Data interpretation is performed
from tables after the intersection of the resulting mean Agile/Resilient, Green/Leen and
Agile,Resilient/Lean,Green. So for example if Agile is A and Resilient is AA we have that
Agile/Resilient grade is AA and if Lean is BA and Green AA we have the grade for Lean/Green
that is A. With the interception of the grades of Agile/Resilient with Lean/Green we have
that the grade of the index Larg is AA.

Fig. 3 Rulebases used in the process of calculating the Index Larg

To evaluate the performance of the supply chain of car industry, through the values obtained,
apply the formula A-R (Agile/Resilient) and to L-G (Lean/Green), thus obtaining the value of
AR and LG. Repeat the above procedure with the value of AR and LG and so we obtain the
final note of the supply chain of automotive industry and evaluates its performance.

∑
∑

(1)

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING UBI2011 - 28-30 Nov 2011 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

Where wi is the firing strenght, ai is the area of each consequent and zi is the center of the
consequent.
Thus, using the criteria defined we will gain more power to manipulate the expression of
uncertainty, reducing the complexity of the problem to allow evaluation of performance.

4 Illustrative Example
Using as parameter of evaluation Fuzzy Logic applied to Index LARG. The application allows
you to perform or simulate the evaluation of the supply chain planning to measure items in
order to capitalize on resources and improve performance levels. In order to get the
performance evaluation of the supply chain of car industry the user, after finishing his
registration, shall perform the completion of the forms defined for the index parameters
Larg, checking the box that it considers appropriate on the scale from 1 to 5 that were
assigned to their respective levels: Very Poor (VP), Below Average (BA), Average (A), Above
Average (AA), Excellent (EX) and with a firing strength that lies between [0.1]. It is assumed
that all paradigms are equally weighted. For a better interpretation will be considered an
example of a fictitious supply chain.

4.1 Obtaining Agile representative value
The user selects in the table of Agile practices for each practice, the option that matches his
opinion in order to obtain the mean Agile and its firing strength and linguistic terms.
- Mean Agile = 2,66

Fig. 4 Acquisition of the linguistic terms and their firing strength through Agile mean

- Firing Strength 0.333 and 0.666.
- Have been activated the linguistic terms Below Average and Average.

4.2 Obtaining Resilient representative value
The user selects in the table of Resilient practices for each practice, the option that matches
his opinion in order to obtain the mean Resilient and its firing strength and linguistic terms.
- Mean Resilient = 3,75
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Fig. 5 Acquisition of the linguistic terms and their firing strength through Resilient mean

- Firing Strength 0,25 and 0,75.
- Have been activated the linguistic terms Average and Above Average.

4.3 Obtaining the combinations Agile and Resilient
Considered for calculating the value of Agile/Resilient the firing strength’s and linguistic
terms obtained previously. Data interpretation is performed from a table of consequent's
where the linguistic terms are intercepted.
See Rulebase (A)
From the results of the Supply Chain, have been made the combinations of results in order to
get the value from the combination of Agile with Resilient.
If
If
If
If

Agile
Agile
Agile
Agile

is
is
is
is

BA and Resilient is A than AR is BA -> F.S = 0.25
BA and Resilient is AA than AR is A -> F.S = 0.333…
A and Resilient is A than AR is A -> F.S = 0.25
A and Resilient is AA than AR is AA -> F.S = 0.666…

4.4 Obtaining Lean representative value
The user selects in the table of Lean practices for each practice, the option that matches his
opinion in order to obtain the mean Lean and its firing strength and linguistic terms.
- Mean Lean = 3,25

Fig. 6 Acquisition of the linguistic terms and their firing strength through Lean mean

- Firing Strength 0,25 and 0,75.
- Have been activated the linguistic terms Above Average and Average.

4.5 Obtaining Green representative value
The user selects in the table of Green practices for each practice, the option that matches his
opinion in order to obtain the mean Green and its firing strength and linguistic terms.
- Mean Green = 2.41666…
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Fig. 7 Acquisition of the linguistic terms and their firing strength through Green mean

- Firing Strength 0,41666… and 0,58333…
- Have been activated the linguistic terms Average and Below Average.

4.6 Obtaining the combinations Lean and Green
Considered for calculating the value of Lean / Green the firing strength’s and linguistic terms
obtained previously. Data interpretation is performed from a table of consequent's where the
linguistic terms are intercepted.
See Rulebase (B)
From the results of the Supply Chain, have been made the combinations of results in order to
get the value from the combination of Lean with Green.
If Lean is AA and Green is A than LG is AA -> F.S = 0.25
If Lean is AA and Green is BA than LG is A -> F.S = 0.25
If Lean is A and Green is A than LG is A -> F.S = 0.41666…
If Lean is A and Green is BA than LG is BA -> F.S = 0.58333…

4.7 Inference engine - Defuzzification
The inference engine has the task of calculating the output of fuzzy controller through
defuzzification. The defuzzification method used in this project is the Method of center of
gravity.
See (1)
Through this method we get the final result of the evaluation of the supply chain.
To evaluate the performance of the supply chain of car industry, using the values obtained,
the formula has been applied to the AR (Agile/Resilient) and to LG (Lean/Green), thus
obtaining the value of AR and LG.

They are respectively 2.86 and 2.36

4.8 Acquisition of Linguistic Terms and Firing Strength of AR
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Fig. 8 Acquisition of the linguistic terms and their firing strength through AR mean

- Firing Strength 0,58333… and 0,41666…
- Have been activated the linguistic terms Above Average and Average.

4.9 Acquisition of Linguistic Terms and Firing Strength of LG

Fig. 9 Acquisition of the linguistic terms and their firing strength through LG mean

- Firing Strength 0,222… e 0,777…
- Have been activated the linguistic terms Below Average and Average.

4.10 Combinations AR / LG
See Rulebase (C)
If AR is AA and LG is BA than LG is A -> F.S = 0.222…
If AR is AA and LG is A than LG is AA -> F.S = 0.277…
If AR is A and LG is BA than LG is BA -> F.S = 0.222…
If AR is A and LG is A than LG is A -> F.S = 0.722…

4.11 Final Result

The performance of the supply chain of car industry is obtained from the index LARG: supply
chain performance has a value of 3,038461. The attainment of this value, according to the
rules defined, on a scale from 1 to 5, indicates a performance below the average.
The value obtained is dependent upon the base of rules, if this one is changed, we get a
different value.
Please look below for an example in which the base of rules has changed.
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Agile/Resilient

Lean/Green
VP

VP
VP

BA
BA

A
A
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AA

A

VP

BA

A

AA

EX

AA

BA

BA

A

AA

EX

EX

BA

A

AA

EX

EX

Fig. 10 Rulebase AR vs LG

If AR is AA and LG is BA than LG is BA -> F S
…
If AR is AA and LG is A than LG is A -> F.S = 0.2777…
If AR is A and LG is BA than LG is BA -> F S
…
If AR is A and LG is A than LG is A -> F S
…

The supply chain now has a performance value of 2,692307. Thus we conclude that the base
of rules is defined according to the importance of each parameter, but this can be changed
by redefining the degree of importance assigned initially. The weight given to the parameters
of the base of rules is very important and sets the rules for obtaining the performance, but is
permeable and susceptible to changes in the interest of the administrator.

5 Conclusions
The logistics and integrated supply chain takes on added importance in the automotive
industry. In this context the present work was developed through a conceptual and practical
approach aimed at evaluating the performance of a supply chain of car industry through fuzzy
logic applied to the index LARG.
Fuzzy logic can be an effective mean for measuring the supply chain performance due to its
inherent capability to capture the uncertainty and ambiguity surrounding the supply chain
performance measurement task.
The approach developed in this paper is directly portable to other supply chains. The only
extra parameterizations needed are related with the number and designation of the different
practices of each LARG paradigm.
Being in possession of proper information on the performance of the supply chain can be
determinant to reduce costs, improve product quality, and streamline the process of
innovation. As future work would be important to evaluate the applicability of the platform
to different kinds of supply chains in order to compare their performances and identify the
specificities of supply chains of distinct area of activity.
At this point a prototype of a web platform incorporating this model has been deployed and is
currently under tests, already collecting data. Later, it might be interesting to continue the
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development of this platform complemented by other evaluation criteria to measure other
indicators.
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Área Científica: CT 11 – Geotecnia
Resumo
Actualmente a procura de energias alternativas é uma questão de fundamental importância para a sociedade. A
energia geotérmica em Portugal é uma possibilidade, no entanto ainda se considera o país neste sector numa fase
muito embrionária, em especial no que diz respeito à sua inventariação e selecção de locais de maior potencial.
Assim, neste sentido, apresentam-se alguns elementos que orientam para a pesquisa geotérmica, de modo a
implantar várias sondagens mecânicas na zona da Nave de Santo António. Uma captação de água naturalmente
quente naquele local viria a potenciar a zona para receber uma unidade de turismo de carácter aqua-lúdico, que
poderia complementar o turismo da Serra da Estrela, que de uma vez por todas precisa de se afirmar, não só para
bem da região como até para bem do País.
Palavras-chave: Energia geotérmica, Serra da Estrela, Captação muito profunda; Falha da Vilariça.

1.Introdução
As energias convencionais, como o petróleo, o gás natural, o carvão e os seus derivados,
produzem ou pelo menos potenciam no ar partículas em suspensão, gases poluentes, chuvas
poluídas, de entre outros, que num todo, contribuem para o efeito de estufa. Segundo
Prates,1998(14), a continuação da acumulação na atmosfera de gases com efeito de estufa
gerados pela actividade humana, provocará um incremento do efeito de estufa, que conduzirá
a um aumento de temperatura à superfície da Terra, que se estima de 1 a 3,5ºC até ao ano de
2100, o que mudará o clima, com todas as suas consequências, eventualmente catastróficas.
Assim, é necessário mudar de paradigma, usando energias alternativas, e em particular as
energias consideradas usualmente por renováveis. No sentido de apresentar uma ideia sobre o
potencial das mesmas apresenta-se a Tabela 1. Os elementos daquela tabela, elaborados por
(13) apresentam estimativas de custos correntes actuais e da próxima geração, pretendendo
mostrar a relação entre os diversos tipos de tecnologias disponíveis e a sua evolução em
termos de futuro. Fixando o custo da energia final para a próxima geração (custo total, que
inclui os custos de investimento e de operação), salienta-se que a Energia Geotérmica terá
um papel fundamental no futuro, pois, apresenta-se como a energia mais barata, com 4
cêntimos por kWh. Aquela orientação, entende-se ser de facto um sinal para que em Portugal
se dê maior atenção a este tipo de energia.
A energia geotérmica tem origem no interior da Terra, verificando-se que em termos
médios, a temperatura aumenta em profundidade, de cerca 0,033ºC/m (10). Se aquele
gradiente se verificar num local onde se esteja a efectuar uma sondagem, serão de esperar,
por exemplo, aos 100m um acréscimo de 3ºC, aos 1000m um acréscimo de 33ºC e aos 5000m
um acréscimo de 165ºC. Salienta-se que cerca de 99% da massa da Terra tem temperatura
superior a 1000ºC e menos que 0.1% está mais fria que 100°C. O interior da terra na zona do
núcleo estima-se estar a cerca de 6000ºC. Portanto, à partida há muita energia disponivel.
Será mesmo uma questão de efectuar perfurações, para a conseguir ir buscar. A este
respeito, a perfuração mais profunda na crusta continental foi realizada em 1970, no
Noroeste da Rússia, com cerca de 12023m, tendo-se atingido nessa profundidade 230ºC (4).
Assim, é necessário desenvolver esta ciência e em especial apresentar elementos que
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potenciem a realização de novas sondagens como o caso do presente trabalho. Alguns
elementos sobre realização de algumas sondagens relativamente profundas com objectivo a
obter água naturalmente quente podem observar-se em Ferreira Gomes, 2006 (7).
A Geotermia entende-se que muito em breve terá um lugar de destaque nas populações
mais avançadas. Será uma questão em especial de por um lado, haver mais estudos de
inventariação/caracterização de locais de potencial geotérmico acima da média, e por outro
lado, será uma questão das técnicas de sondagens evoluírem de modo a que a perfuração seja
mais fácil e efectiva, em especial em maciços que alternam zonas muito duras com zonas
muito brandas.
Tabela 1 - Potencial económico dos sistemas de energias renováveis (1) (a partir de OECD/IEA,1997, in (14)).
Tecnologia
Custo Corrente Estimado
Custo Estimado da Próxima Geração
Operação
Total
Operação
Total
Capital
Capital
($/kW)
($/kW)
(cent/kWh) (cent/kWh)
(cent/kWh) (cent/kWh)
Sistemas solares activos
2,5-3,0
n.a.
15-20
1,7
n.a.
11
Sistemas solares passivos
1,2-1,7
n.a.
10-15
0,8
n.a.
7
Produção de electricidade por
3000
2,0
20-25
1500-3000
1,8
6-8
via solar térmica
Sistemas fotovoltaicos
7000
n.a.
25-35
3000-5000
n.a.
15
Biomassa
. Combustíveis
n.a.
n.a.
30-35
1000
2,0
4-6
. Produção de electricidade
1700-2000
4,5-5,5
7-15
Produção
de
electricidade
900-1400
1,0-2,0
5-10
760-1000
0,5-1,0
4-7
p/conv. da energia Eólica
Energia Geotérmica
1500
2,0-2,5
7-10
900-1000
1,5
4
(Hidrotérmica)
Pequenas Hidroeléctricas
1000
1,0-1,5
5-10
1000-4000
1,0
5-10
Energia das Ondas e das Marés
1400-2500
4,0-5,0
15-20
n.a.
n.a.
n.a.
Energia Térmica dos Oceanos
10000
n.a.
30-40
5000
n.a.
20-30
Notas: (1) As estimativas aqui apresentadas têm a finalidade de mostrar o progresso relativo esperado entre a respectiva corrente
tecnológica e a nova ou melhorada tecnologia que estará disponível no futuro.
Todos os custos são expressos em dólares dos EUA (1 dólar=100 cêntimos). As estimativas referem-se a centros de produção ligados à
rede, com 30 anos de vida útil e 7% de taxa de actualização real. Para o aquecimento solar activo e passivo o capital e o custo total
referem-se, respectivamente, à produção de electricidade por via térmica e à energia. Os custos dos biocombustíveis são fornecidos
por litro de etanol obtido de biomassa ao custo estimado de 3 dólares dos EUA por galão; n.a. = não aplicável ou não disponível

A geotermia pode ser analisada sob vários pontos de vista: energético, natural, terapêutico,
turístico, cultural, económico e ainda ambiental. É sob o ponto de vista energético, associado
aos aspectos económico e ambiental, que interessa no presente trabalho.
A geotermia sob o ponto de vista energético pode ser organizada em três grandes
grupos, dependendo da temperatura, T, do fluido de base que transporta o calor, de acordo
com o seguinte: i) a Alta Entalpia (T >100ºC), com a possibilidade de produção de energia
eléctrica; ii) a Baixa Entalpia (20ºC<T<100ºC), com a possibilidade de aproveitamentos vários,
normalmente em cascata; e a Muito Baixa Entalpia (T < 20ºC), com o uso da “bomba de calor”
em especial na climatização de edifícios.
O limite de temperatura entre a Baixa e a Alta Entalpia, ainda há poucos anos era
considerado na temperatura de 150ºC, entretanto com a implantação no sector de turbinas do
tipo Organic-Rankine-Cycle (ORC), já é possível produzir electricidade a partir de 100ºC.
O modo de produção de electricidade a partir de um fluido geotérmico é já uma
situação comum, sendo de salientar que em Portugal, já há algumas décadas essa tecnologia
se utiliza nos aproveitamentos geotérmicos dos Açores. Esquemas de princípio sobre o modo
em como o processo decorre, pode ser observado por exemplo em SOGEO, 1999 (16).
Em relação ao domínio da Baixa Entalpia, já existem algumas experiências em Portugal,
verificam-se por exemplo na concessão do Campo Hidromineral e Geotérmico de S.Pedro do
Sul, com o uso do geocalor de um furo de 500m de profundidade, com água natural a 67ºC,
para produção de energia térmica, numa primeira fase para aquecer o ambiente de edifícios,
numa segunda fase para aquecer as águas sanitárias dos mesmos edifícios, e ainda numa fase
final da cascata permite usar a água mineral quente no termalismo. Naquela concessão e em
paralelo, a partir de outra captação, também com água a 67ºC, efectua-se a climatização de
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um conjunto de estufas, que permitem a produção de ananás e banana. Elementos detalhados
sobre estes aproveitamentos poderão ser observados em Ferreira Gomes, 2007 (8).
A definição de água termal ou de recurso geotérmico, é usualmente aceite quando este
apresenta temperatura igual ou superior a 20ºC, no entanto, na classificação anteriormente
apresentada, foi considerada a gama de temperaturas inferiores a 20ºC, pois actualmente em
muitos países, inclusive em Portugal, aproveita-se a temperatura aproximadamente constante
do solo (cerca de 13ºC) para depois, com base na bomba de calor elevar esta temperatura,
em aquecimentos, ou até baixá-la no caso do sistema ser preparado para arrefecimento, no
Verão. Esta tecnologia é já prática comum em Portugal, disponível nas empresas correntes do
sector.
Por fim, ainda neste item salienta-se que, com a implementação da geotermia não se
verifica nenhuma combustão, nem emissão gasosa (CO 2, NOx). Não há transporte nem
armazenamento de materiais perigosos. Ao contrário da energia solar ou eólica, a energia
geotérmica é uma fonte independente das condições climáticas e das estações do ano. As
reservas de energia geotérmica tanto do subsolo próximo como do subsolo profundo revelamse como componentes ideais de um conceito energético que não prejudica o meio ambiente.
A Nave de Santo António, localizada numa zona de Parque Natural, onde o turismo de
excelência tem cabimento, situa-se numa área onde se entende que há potencial para obter
água naturalmente quente, como de seguida se apresenta.

2. Enquadramento Geográfico e Geomorfológico
O local de estudo apresenta-se na Fig.1, sendo de salientar que se situa em pleno coração do
Parque Natural da Serra da Estrela. Na Fig.2 apresenta-se o referido local sobre um mapa
topográfico, de onde se observa a perfeita ligação ao alinhamento topográfico NE-SW, desde
Manteigas a NE até a Ribª de Alforfa a SW. Aquele alinhamento, corresponde ao grande
acidente tectónico designado comummente por Falha da Vilariça, salientando-se que é de
grande extensão em planta, pois a Vilariça, localiza-se a norte do Rio Douro, e esse
alinhamento tem desenvolvimento para SW, até à zona da Serra da Estrela, atravessando-a na
totalidade, passando pela zona de estudo. Evidências da mesma falha, são as ocorrêcias das
águas minerais quentes, quer em Manteigas, quer em Unhais da Serra, a Norte e a Sul da
região de estudo, respectivamente, evidenciando ligação da falha a profundidades
consideráveis, devido à particularidade de favorecerem ressurgências de água naturalmente
quente.
A Fig.3 apresenta o modelo digital de terreno do relevo da Serra da Estrela. Esta
evidencia a ocorrência bem vincada do alinhamento global contítuido pelos vales do Rio
Zêzere e da Ribª da Alforfa, com a sua zona de maior altitude, na área da Nave se Sto
António, orientando para que essa zona corresponda igualmente à zona da Falha da Vilariça.

Nave de Santo António

Área do PNSE
Parque Natural da Serra da Estrela

Figura 1 – Enquadramento da zona de estudo em relação ao Parque Natural da Serra da Estrela e a Portugal.
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Zona da Nave de
Sto António

Figura 2 – Enquadramento geomorfológico da zona em estudo: 1 – Planalto do Curral da Nave; 2 –Planalto do Curral do
Vento; 3 – Planalto do Alto da Pedrice; 4 – Planalto das Penhas Douradas; 5 – Planalto do Curral do Martins;
6 – Planalto da Torre (a partir de Vieira, 2004, in (2)).

Nave de Santo
António

Figura 3 - Modelo digital de terreno do relevo da Serra da Estrela (a partir de Vieira, 2004, in (2)).
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Neste item, a partir das Figuras 2 e 3, enfatiza-se também a ocorrência de planaltos
envolventes ao grande alinhamento, que correspondem a áreas relativamente aplanadas em
rochas graníticas e que dificultando o escoamento superficial das águas de chuva e das neves
derretidas, favorecem a recarga de água subterrânea em profundidade. A favorecer ainda a
recarga existe um conjunto de fracturas no maciço da Serra da Estrela, não só pelas suas
famílias de diaclases observáveis em afloramentos, como pelos sistemáticos conjuntos
prováveis de falhas que sobre ele ocorrem.

3.Elementos Hidrológicos
No sentido de mostrar o potencial de recarga de água em profundidade, apresenta-se a Fig.4,
que permite concluir que na zona de trabalho é um dos locais do País onde há valores de
precipitação com muito significado em relação ao restante teritório nacional. Assim, por uma
lado havendo água disponível para a recarga, por outro lado a particularidade da ocorrência
dos planaltos e ainda o facto da zona ter fracturação frequente, leva a concluir que estão
reunidas as condições para que em profundidade haja excelente recarga de água subterrânea.

Nave de Sto
António

Figura 4-- Enquadramento da região em estudo na carta de Precipitação do Atlas do Ambiente de Portugal (3).

Segundo Vieira et al.(2003)(19), a Cordilheira Central marca geograficamente a transição
entre o Sul e o Norte de Portugal, com características típicas de um clima mediterrânico com
verões quentes e secos, mas com precipitações abundantes no semestre frio, ultrapassando os
2500mm nas montanhas mais altas.
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Salienta-se que de facto na zona da Serra da Estrela, ocorrem várias albufeiras, orientando
para a situação de ser uma zona muito favorável em termos de abundância de água disponível
para infiltração, como atesta a ocorrência da Barragem do Covão de Ferro e o Lago do
Viriato, ambas as albufeiras a escassos cerca de 1200m para Oeste e Este, respectivamente,
da zona da Nave de Santo António (Fig.7).
A partir de estudos com o uso registos de precipitações e consequentes registos de
caudais, realizando as curvas de esgotamento e devidas interpretações, para a zona da
vertente Este da Serra da Estrela (12) apontam para uma taxa de infiltração de 15% em
relação à precipitação total, para a recarga de água subterrânea.

4.Aspectos Geológicos
Em termos geológicos a zona da Nave de Santo António é caracterizada por apresentar
Depósitos glaciários, do Quaternário, na zona do fundo do vale, chegando atingir uma
espessura de cerca de 20 m na zona mais profunda. Aqueles terrenos assentam sobre Granitos
monzoníticos porfiróides de idade Hercínica. Um extrato da carta geológica de Portugal da
zona da Serra da Estrela, apresenta-se na Fig.5, de onde se salienta em especial a ocorrência
da Falha da Vilariça que atravessa a totalidade da carta, segundo um alinhamento NE-SW, e a
sua passagem sobre a zona da Nave de Santo António, por volta das cotas de 1530 a 1540m.
Salienta-se ainda o facto da ocorrência da zona do planalto central da Serra da Estrela ser de
rochas graníticas e ainda a particularidade de nas zonas a NE e a SW ocorrerem rochas
xistentas ante-ordovícias.
Falha da Vilariça

II 2b

LEGENDA
Quaternário

II 1

Q – Depósitos glaciários

CBI

Granitódes Hercínicos da Fase
sintéctónia a Tardi-Tectonica
relativa a F3
Granitóides – Série Tardia



Termas de
Manteigas

II 3d - Granitos moscovítio biotíticos
II 3b - Granitos monzoníticos porfiróides
1993Torre

Granitóides – Série Intermédia

Nave de Sto
António

II2b Granitos e granodioritos biotíticos

Granitóides – Série Precoce

II 3d

CBA

II1 - Granodioritos biotíticos

 Termas de
Unhais da Serra

Escala  1/220000

II 3b
II 2b

Complexo Xisto-grauváquico (anteOrdovícico – Grupo das Beiras

CBA – Formação de Almaceda - Turbiditos
CBI – Xistos e grauvaques indiferenciados

Figura 5 - Enquadramento da região em estudo em extracto da carta geológica de Portugal (15).

5.Aspectos Hidrogeológicos e Geotérmicos
Sobre o aspecto hidrogeológico para a zona em estudo, merecem referência os trabalhos de
Espinha Marques et al., 2006 (5),2008 (6), onde apresentam a situação de ocorrerem três tipos
de aquíferos interrelacionados (Fig.6), de acordo com o seguinte:
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i) Aquíferos superficiais, livres – são formações que estão em contacto hidráulico com a
zona não saturada e com a atmosfera; apresentam circulação de águas subterrâneas
normais e têm circulação em meio poroso (no caso dos depósitos de cobertura como os
depósitos glaciários, e ainda os granitóides mais intensamente meteorizados e/ou
tectonizados) ou meio fissurado (em rochas cristalinas menos meteorizadas e/ou
tectonizadas);
ii) Aquiferos intermédios, semi-confinados a confinados – são formações situadas
directamente sob os aquíferos livres; apresentam circulação de águas subterrâneas
normais e têm circulação em meio fissurado em rochas cristalinas;
iii) Aquíferos profundos, confinados – estão situados sob os aquíferos intermédios, com
circulação de águas termominerais e apresentam circulação em meio fissurado,
constituido essencialmente por rochas cristalinas.
Além do apresentado, é importante ainda salientar, que o sistema hidrogeológico da região
em termos de qualidade de água subterrânea, apresenta dois subsistemas interligados: os das
águas subterrâneas normais e o das águas termominerais. As primeiras, são águas cuja
temperatura de emergência se encontra directamente condicionada pela temperatura do ar,
que na zona da serra essas águas raramente ultrapassam a temperatura de 14ºC, com pH
geralmente entre 5 e 7, condutividade inferior a 50S/cm, designando-se por hipossalinas,
por se apresentarem com mineralização muito baixa, geralmenete inferiores a 50 mg/l.
As águas termominerais apresentam as ressurgências naturais com temperaturas
geralmente superiores a 20ºC, como é o caso da Nascente da Fonte Santa nas Termas de
Manteigas, com temperatura de 20.1ºC (5) e ainda a água das nascentes do Banho e do
Cortiço, nas Termas de Unhais da Serra, a rondarem os 27ºC (17).
A localização geográgica daquelas nascentes em relação à zona da Nave de Santo
António, pode observar-se na Fig.5, sendo de salientar que a zona das Termas de Manteigas
situa-se a cotas da ordem de 770m, e a zona das Termas de Unhais da Serra, situa-se a cerca
de 695m. Portanto, a zona do Vale da Nave de Santo António, situa-se a cerca de 800m acima
em cota, em relação aquelas descargas naturais de água termomineral, e a distâncias na
horizontal de cerca de apenas 7 km para ambas as zonas.
Depósitos glaciários

Linha de fluxo

Granitóides

Superfície freática

Zona de Falha

Z. não saturada

Aquífero superficial (livre)

Aquífero intermédio (semi-confinado a confinado)

(sem escala )

Aquífero profundo – confinado

Figura 6 – Representação esquemática do modelo hidrogeológico conceptual da zona da Serra da Estrela, com a Falha
da Vilariça na zona Central; adaptado de(5).

As águas termominerais apresentam valores de pH superiores a 7, podendo mesmo atingir a
ordem de grandeza de 9, têm condutividade superior a 200S/cm, e não apresentam muita
mineralização total, estando geralmente no intervalo entre 150 e 300 mg/l, tendo ainda a
particularidade de serem águas súlfureas.
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Em relação às temperaturas da água do aquífero profundo, merece referência que na
zona das Termas de Manteigas, com base em furos que não ultrapassam os 100m de
profundidade, intersectou-se água com a temperatura máxima de 48ºC (11). Também nas
Termas de Unhais da Serra, a temperatura máxima obtida foi de 38ºC, no Furo US1-Troço 3,
com 132m de profundidade (9). Assim, aqueles resultados orientam para que em
profundidade, em zonas próximas da Falha da Vilariça, ou eventualmente sobre ela, será
possível atingir água subterrânea quente do aquífero profundo.
Considerando que este tipo de águas, em Unhais da Serra, ressurge naturalmente a 27ºC
(nascente do Cortiço) e que aos 132m, no Furo US1 se obteve 38ºC, obtém-se um gradiente
local de: (38–27)/132= 0,083ºC/m; note-se que este valor, é muito superior ao valor médio
(0,033ºC/m), orientando também por aqui, que para a zona próxima da Falha da Vilariça há
potencial para se obter água relativamente quente.
Por outro lado, considerando agora os valores em sílica da composição química das
águas minerais das Termas de Unhais da Serra e de Manteigas, disponíveis na literatura, ou
seja, 56,1 mg/l (Furo AC2, em (17)) e 50,4mg/l (Furo AC3, em (5)) respectivamente,
aplicando os formulários dos geotermómetros apresentados em (1), obtêm-se os valores de
temperatura da água no reservatório (Tr), de acordo com o seguinte:
Unhais da Serra
Geotermómetro-quartzo (H=0), em situação adiabática
107ºC
Geotermómetro-quartzo (S=0), em situação isentrópica
107ºC

Manteigas
103ºC
102ºC

Considerando que a temperatura de reservatório, Tr, seja de 100ºC, admitindo o gradiente
geotérmico médio, Gg, de 0,033ºC/m e a temperatura média anual, Ta, de 7ºC, como a
temperatura média da água à superficie, obtém-se para a profundidade do reservatório: P =
(Tr-Ta)/Gg = (100-7)/0,033 = 2818m.
Se se admitir, como válido o gradiente obtido para a zona das Termas de Unhais da Serra,
apresentado anteriormente, obtém-se para a profundidade do reservatório: P = (Tr-Ta)/Gg =
(100-7)/0,083 = 1120m.
Claro que na zona da Nave de Santo António, está-se numa zona de recarga à
superfície, ao contrário do que acontece na zona das Termas de Unhais da Serra e de
Manteigas, que se está claramente em zonas de descarga, favorecidas, pelo facto de se estar
em altitudes muito inferiores às da Nave de Santo António, além da próximidade do contacto
com as rochas xistentas, com condutividade hidráulica inferior à dos granitos, que favorecem
as ressurgências naturalmente.
Sobre produção de eventuais captações nos terrenos associados à falha da Vilariça na
zona da Serra da Estrela, tendo em consideração, por exemplo, os resultados do Furo US1 de
de Unhais da Serra (9), obtiveram-se caudais exploráveis da ordem de 13 l/s. Este valor, deve
apenas servir de indicador, pois não há conhecimento que permita com rigor definir quais os
caudais a obter na Nave de Santo António, no entanto, salienta-se que até pelo ponto de vista
científico, seria muito importante realizar uma sondagem profunda na zona mais alta da Falha
da Vilariça. Os resultados poderão de facto, motivar a realização de outras sondagens na
zona, de modo a potenciar uma região de muito potencial turístico em Portugal.

6.Considerações Finais
Tendo em atenção as particularidades da Serra da Estrela, e da sua importância no contexto
nacional, há condições de na zona da Nave de Santo António resultar um complexo de elevada
qualidade, com características aqua-lúdicas e climáticas.
Salienta que na zona existem alguns elementos que potenciam tal situação. Há um
corredor aproximadamente paralelo ao vale da Nave de Sto António (Fig.7), onde o referido
complexo poderá ser construído, a cotas por volta dos 1610m. Nessa zona localiza-se a ruína
da Estação do Teleférico que apenas foi iniciado e que num projecto deste teor, finalmente
em definitivo se poderia instalar, com ligação à Torre. Ocorre ainda neste sector o Centro de
Limpeza de Neve, mostrando já ocupação com espaços edificados e afins na zona de Parque
Natural, facilitando a ocupação e enquadramento da nova Unidade de Turismo e Lazer.
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Devido à posição topográfica daquele corredor, as vistas panorâmicas são espectaculares,
sendo de salientar ainda a facilidade de um caminho pedestre até ao marco geodésico do
Cascalvo, localizado no tal corredor, à cota de 1682m.
Corredor provável da zona de Falha da Vilariça

 S1

Torre

 S2
 S3
 S4

Escala  1/30000

Corredora ocupar com Centro Aqualúdico e Climático
potencial e outras infra-estruturas complementares

Figura 7 – Localização de furos de prospecção e pesquisa profundos, inclinados para NW, de modo a intersectarem a
zona da falha da Vilariça, perpendicularmente a sua direcção geral.

Assim, pelo apresentado, no presente trabalho, tendo em consideração os cenários
geomorfológico, de fracturação sistemática na zona granítica, a tectónica global relacionada
com a Falha da Vilariça, as precipitações ocorrentes serem consideráveis, além dos aspectos
hidrogeológicos e em especial a considerável favorabilidade dos aspectos geotérmicos, com a
particularidade da temperatura do aquífero profundo nas zonas de Manteigas e Unhais da
Serra, segundo os estudos apresentados orientarem para cerca de 100ºC, entende-se que na
zona da Nave de Sto António, há condições de se efectuarem alguns furos de prospecção com
profundidades entre 1 e 3,5km, de modo a se perspectivar uma captação definitiva para
abastecimento de água quente, e assim, potenciar um novo pólo de desenvolvimento turístico
numa região que necessita de se afirmar pela excelência.
A localização dos vários furos apesenta-se na Fig.7, entendendo-se que deverão ser
ligeiramente inclinados para NW (2 a 10º com a vertical), de modo a que a sua direcção em
planta, seja aproximadamente perpendicular ao alinhamento da Falha da Vilariça, de modo a
favorecer o desenvolvimento da perfuração.
Se os referidos furos, não vierem a ter caudal suficiente, mas se provarem que existe no
local o gradiente geotérmico esperado, poderão permitir a injecção de água superficial,
captada por exemplo no Lago do Viriato, e depois de aquecida naturalmente em
profundidade, pode-se bombear em captação a efectuar para o efeito. O facto da espessura
da Falha da Vilariça, corresponder a uma zona consideravél sujeita a intensos esforços
tectónicos, com muitas micro-fracturas, como esquematiza a Fig.6, e que na Nave de Santo
António se entende ter cerca de 200m, constituindo portanto uma zona de terrenos muito
fracturados, poderá favorecer a circulação de fluidos em profundidade e permitir o uso da
recente tecnologia dos sistemas HDR (Hot Dry Rock), em que geralmente são efectuados 1 a 2
furos para injectar água e nas proximidades efectua-se um terceiro furo para efectuar a
bombagem de água quente para produção de electricidade, quando a temperatura do fluido o
permite.
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Resumen
En la construcción de nuevos edificios surge la idea de una construcción energéticamente eficiente. El objetivo es
optimizar los recursos energéticos en nuestros hogares y para ello planteamos dos instalaciones a realizar: energía
solar térmica (para producción de agua caliente sanitaria) y energía solar fotovoltaica (para generación de corriente
eléctrica).
En este artículo se trata de calcular el dimensionamiento de ambas instalaciones en función de la ubicación y las
características de la vivienda. Este estudio plantea los modelos matemáticos de ambas instalaciones y con la ayuda
de la optimización matemática resolvemos los algoritmos sujetos a unas restricciones. Como aplicación del problema
vamos a analizar el caso de una vivienda unifamiliar en una zona climática definida, para así notar la importancia de
los parámetros que intervienen en la caracterización de las instalaciones.
El objetivo del estudio es determinar de forma rápida y aproximada la viabilidad técnica de ambas instalaciones
conociendo escasos datos de partida.
Key Words: eficiencia energética, radiación solar, energía solar fotovoltaica, energía térmica, optimización

Introducción
La mayoría de la energía que llega a la tierra procede del Sol, en forma de radiación
electromagnética. La energía solar es la energía obtenida directamente del Sol y es una de las
fuentes que más desarrollo experimenta en los últimos años y con mayores expectativas para
el futuro, dentro de la energía renovable.
En este estudio queremos mejorar el aprovechamiento energético para que las viviendas que
hoy construimos tengan un menor impacto en el medio ambiente el día de mañana. Para ello
vamos a tener en cuenta los aspectos energéticos tanto térmicos, como eléctricos. Se emplea
la energía solar porque es la fuente renovable más accesible y abundante que disponemos.
La idea de este estudio plantea una instalación solar térmica y una instalación solar
fotovoltaica, como ya se ha dicho, para el suministro energético de nuestras viviendas. En la
primera instalación, de la energía térmica solar, aprovechamos la radiación solar para
producir agua caliente sanitaria (ACS) por medio de colectores solares. En la otra instalación,
de la energía solar fotovoltaica, empleamos la radiación solar en generar corriente eléctrica
por medio del efecto fotovoltaico que se produce en los módulos.
Este estudio plantea los modelos matemáticos de ambas instalacioness y con la ayuda de
algoritmos resuelve los problemas planteados (4), en que solo introduciendo en el sistema
datos sobre la zona climática y las características de la vivienda, somos capaces de
dimensionar ambas instalaciones. El modelo matemático está compuesto por dos funciones
objetivo y seis restricciones. Todas ellas dependen de una serie de variables, por eso
necesitamos la ayuda de una potente herramienta de programación matemática (2), que
busca resultados hasta converger en una solución.
El objetivo que perseguimos es maximizar la energía solar fotovoltaica y minimizar la
contribución solar garantizando el suministro de agua caliente sanitaria.
Como aplicación del problema vamos a analizar los casos de una vivienda unifamiliar en una
zona climática definida, para así notar la importancia de los parámetros que interfieren en la
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caracterización de ambas instalaciones. Apunta-se que este estudio está basado en las
exigencias básicas del ahorro energético en el código técnico de la edificación (1), por tanto
solo es aplicable en España.

Planteamiento del problema
El problema a resolver se trata de calcular una instalación solar térmica para la producción de
ACS y una instalación solar fotovoltaica para la producción de electricidad que
posteriormente emplearemos en satisfacer las necesidades de las personas beneficiarias de
dichas instalaciones, y en los casos que proceda que porcentajes de energía representa cada
instalación en el balance energético total (6).
Para empezar calcularemos la prodición eléctrica de un solo módulo fotovoltaico en un año.
Después calcularemos la producción necesaria de ACS en función del tipo de vivienda o local
(1) y de las características de diseño de la misma. Una vez calculada la instalación solar
térmica, ya sabemos el número de colectores solares necesarios para satisfacer la demanda
de ACS según la aportación solar mínima establecida en (1), entonces podremos calcular el
número de módulos en función de la superficie libre, ya que tiene que compartir la misma
superficie que la instalación de ACS. Finalmente, podemos calcular la cantidad de energía
que supone el espacio destinado a la instalación fotovoltaica. Además, sabiendo el consumo
anual esperado de nuestro local, podemos calcular el porcentaje de energía total que supone
nuestra instalación sobre las necesidades totales del consumo. Tenemos que tener en cuenta
que el consumo eléctrico medio de un hogar español es de 4362 kWh/año (7) y que en España
un hogar medio tiene 2,9 personas (datos del Censo). Por tanto el consumo medio de energía
eléctrica por persona en el hogar es de 1504 kWh/año (dato a tener en cuenta en los cálculos
siguientes, corresponde a
).
Instalación solar fotovoltaica
En la instalación solar fotovoltaica queremos determinar, en una dada superficie que cumple
unas determinadas condiciones climáticas, cuantos módulos somos capaces de instalar, para
maximizar la aportación energética.
El primer paso es recoger los datos correspondientes a un emplazamiento en concreto a
estudiar. Por eso debemos conocer para cada uno de los meses del año los siguientes datos:

: Radiación óptima media diaria (kWh/m2dia),

: Ángulo óptimo (º),

: Temperatura ambiente
,

: Temperatura del agua de red
,

: Tiempo util de sol al dia(horas),

: Coeficiente estacionalidad de ACS(%),

: Numero de dias del mes.
Después de tener estos datos se va calcular la energía obtenida por el generador fotovoltaico:
H dm (0,  opt )  PP  PR (ec. 1)
kWh
E

Pr od



dia



GCEM



: Radiación diaria media en plano óptimo de irradiación con el azimut
orientado al Sur (Wh/día), que viene de
con
;

: Potencia pico del módulo fotovoltaico (180 Wp);

: Pérdidas en la instalación debido a la temperatura, cambio de orientación, sombras,
polvo y suciedad, conexionado, espectro, cableado, rendimiento del inversor, etc;

: Radiación en condiciones estandar de medida (1000 W/m 2).
Hay que tener en cuenta que cada mes se producen unas pérdidas diferentes, con lo cual
obtendremos diferentes valores de radiación según la época del año. Por esa razón tenemos
que calcular las pérdidas mensualmente, para finalmente hacer la media anual. Las pérdidas
globales mensuales (
) se definen como el producto de diversas pérdidas:
(ec. 2)
PRi  PI i  PS  PTi  PM
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Pérdidas por cambio de orientación e inclinación, designadas por


  3,5 10   15º    90º

 1  1,2  10        15º

PI i  1  1,2  10  4    opti
PI i

4

5

2

2

, son dadas por mes por:
(ec. 3)

2

opti

Pérdidas por sombras ( ) se determinan aplicando el diagrama de trayectorias del sol y
mediante unas tablas de referencia (en el código técnico de la edificación, CTE) donde se
calcula el porcentaje de las pérdidas debido al obstáculo presente, este procedimiento está
definido en (1). El procedimiento consiste en localizar los principales obstáculos que afectan
a la superficie, en términos de sus coordenadas de posición acimut (ángulo de desviación con
respecto a la dirección sur) y elevación (ángulo de inclinación con respecto al plano
horizontal).
Pérdidas debidas a la temperatura de operación de la célula (





) son calculadas por mes por:

 TONC  20 H dm 0,  opti
c
(ec. 4)
PTi  1  FTi  1  

 Tambi  25 tp
100
hi
 GTONC

Tcel i  25 ctp
(ec. 5)
FTi 
100
TONC  20 H dm 0,  opti
(ec. 6)
Tcel i  Tambi 

GTONC
hi










: Temperatura de operación de la célula,
: Temperatura de operación nominal de la célula
,
: Irradiancia para las condiciones de operación (800 W/m2),
: Coeficiente de temperatura de la potencia.

Pérdidas restantes de la instalación (
) que consideramos constantes para poder generalizar
nuestro estudio, entre ellas se consideran las producidas en el convertidor, en el cableado de
la instalación, espectro de radiación, etc.
Para obtener el valor medio de radiación al cabo del año necesitamos hacer la media del
producto radiación en el plano óptimo y pérdidas mensuales:
12

H dm  ,   

 H opt  PRi
i 1

i

(ec. 7)

12

Ahora que conocemos la radiación media anual, podemos calcular la energía producida por el
generador fotovoltaico, que es dada por:
H ( ,  )  PP
(ec. 8)
E Pr od ,dia  dm
GCEM

El ángulo de inclinación

tine que estar cuanto al máximo y mínimo ángulo de inclinación:
Inclinación mínima ≤ ≤ Inclinación máxima
 Inclinación máxima =
(
)-(41º-Latitud)
 Inclinación mínima =
(
)-(41º-Latitud)
y

se calculan con la ayuda del gráfico de la Figura 1.
va a ser la primera función objetivo a maximizar, siendo la variable del sistema,
por eso consideramos
y
como el límite superior e inferior respectivamente.

Figura 1 - Porcentaje de energía respecto al máximo como consecuencia de las pérdidas por orientación e
inclinación. (Fuente: CTE (1))
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Existe otra función para maximizar, pero vamos a relacionarla con la instalación solar térmica
ya que tiene como variable el número de módulos (
), variable que también comparten
las restricciones que vamos a analizar en el caso de la instalación solar térmica.
Sabemos, por motivos de espacio, que la instalación fotovoltaica no va a poder satisfacer al
100% las necesiades energéticas de la vivienda (o al menos en la mayoria de las situaciones).
Por eso surge la idea de plantear una ecuación que represente el porcentaje de energía
eléctrica que somos capaces de producir con la superficie sobrante despues de realizar la
instalación solar térmica.
Esta ecuación viene definida de la siguiente forma, en que y es la fracción de energía que
produce la instalación fotovoltaica frente a la demanda eléctrica del edificio:
y

N mod  E Pr od ,año
N pers  C pc

(ec. 9)




: Número de módulos fotovoltaicos de la instalación;
: Energía que produce un solo módulo en todo el año, viene de la (ec. 9) que si la
multiplicamos por 365 días obtenemos la producción anual de un módulo;

: Número de personas que habitan la vivienda;

: Consumo medio eléctrico por persona en un hogar Español (1504 kWh/año).
Sabemos que el consumo medio eléctrico de un hogar Español son 4362 kWh/año (IDAE), y que
el número medio de personas por hogar en España es de 2,9 (Fuente: Censo), por eso
aplicando esta relación tenemos: 4362(kWh/año)/2,9(personas) = 1504 kWh/año y pers.
El objetivo es máximizar esta función, pero ahora la variable de decisión va a ser
, que
es el número de módulos fotovoltaicos.
Instalación solar térmica
En el estudio de esta instalación consideramos que se trata de una instalación de circuito
cerrado o transferencia indirecta, es decir, consta de doble circuito con intercambiador de
calor y depósito de acumulación, además de la caldera auxiliar.
Para dimensionar a instalación solar térmica hay que tener en cuenta el cálculo de la
contribución solar mensual
y DACS i que es la demanda de ACS a 60 , para
meses. Pero nuestro objetivo es conseguir el valor de la aportación solar anual, para ello
aplicamos la siguiente fórmula:
12

f año 

 fi  DACS i
i 1
12

(ec. 10)

 DACS i
i 1

Una vez que definimos el cálculo de la contribución solar anual, se trata de minimizar la
función, para que con la mínima energía del sol cubra las necesidades energéticas del
consumo.
Para el cálculo de la demanda de ACS a 60 por dia (litros/día)vamos a aplicar la siguiente
ecuación:
DACS i  N pers VACS  a  c p  Tsum  Tred i  Coef estACSi (ec. 11)







: Número de personas estimadas para nuestra instalación (1),
: Demanda de ACS necesaria (1),
: Densidad del agua(1000 Kg/m3),
: Poder calorífico del fluido (4187 J/KgºC),
: Temperatura de suministro de ACS (60 ºC),
: Coeficiente de estacionalidad para el ACS.

El coeficiente de estacionalidad para el ACS es un factor que aplicamos en la demanda de ACS
(
) para compensar las diferencias climáticas entre los meses más frios y calurosos del
año. De la Figura 2 es donde obtenemos el
:
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Figura 2 - Variación mensual del consumo de ACS. (Fuente: DTIE 1.01)

Para el cálculo de la contribución solar mensual vamos a aplicar el método de las curvas f de
F-Chart, ya que se trata de plantear el cálculo en una situación general, aunque no se ajuste
demasiado a la realidad es una buena aproximación reconocida.
El método F-Chart permite realizar el cálculo de la contribución a la aportación de calor
necesaria para cubrir las cargas térmicas, y de su rendimiento medio en un largo período de
tiempo (3).
Es un método válido para calcular el rendimiento o factor de cobertura solar para captadores
solares planos y está aceptado ampliamente como un proceso de cálculo suficientemente
exacto para largas estimaciones (no aplicarse para estimaciones de tipo semanal o diarias).
Para el cálculo de la fracción solar mensual procedemos a aplicar el método de F-Chart, que
está definido por la siguiente ecuación:
2
2
3
fi  1,029D1i  0,065D2i  0,245D1i  0,0018D2i  0,0215D1i (ec. 12)
Donde los coeficientes
y
corresponden a:
Ea i
E pi
(ec. 13)
y
(ec. 14)
D1i 
D2i 
DACS i
DACS i

: Energía absorbida por el captador solar (Julios),

: Energía perdida por el captador solar (Julios).
Para el cálculo de la energía absorbida procedemos de la siguiente forma:
(ec. 15)
Ea i  Scolector  Fr( )  Gdmi  N diasi








 ( )  Fr
(ec. 16)
Fr( )  Fr ( )n  

 ( )n  Fr
: Superficie del colector solar (2,06 m2),
ó : Rendimiento óptico del colector solar(0,77),
: Modificador del ángulo de incidencia (0,96),
: Factor corrección captador-intercambiador (0,95),
: Radiación diaria media incidente en el plano del captador solar,
: número de dias por mes.

Para el cálculo de la energía perdida por el captador solar aplicamos la siguiente fórmula:
(ec. 17)
E p i  Scol  FrU L  100  Ta i  t  K1  K 2i





 F 
(ec. 18)
FrU L  FrU L   r 
 Fr 
: Pendiente de la curva característica del captador (3,566 W/m2 ºC),
: Temperatura ambiente media mensual (ºC),
: Periodo de tiempo considerado (horas).

Las constantes

y

 V 

K1  
 75  Scol 

se definen de la siguiente forma:
0 , 25

(ec. 19) y

K 2i 

11,6  1,18Tsum  3,86Tred i  2,32Ta i
100  Ta i

(ec. 20)
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Entre los planteamientos de las restricciones vamos tener en cuenta la superficie total
disponible para implementar ambas instalaciones. También tendremos en cuenta otra serie de
restricciones definidas en (1) y tienen que ver con la aportación mínima solar que debe
cumplir la instalación solar térmica, la relación
y por último que la
contribución solar mensual no debe exceder en ningún caso el 110% (1).
Relativamente a la superficie de la instalación, el planteamiento corresponde a la superficie
disponible para realizar las instalaciones solar térmica y solar fotovoltaica. Comenzamos por
hacer una análisis de la Figura 3, podemos ver que es necesario que haya una distancia de
seperación d entre módulos fotovoltaicos para evitar sombras entre ellos. La forma de
calcularla, está contemplada en (1), que es por:
h
(ec. 21)
d
tg (61º  Latitud )

Figura 3 - Módulo fotovoltaico sobre tejado, parámetros característicos.

De la Figura 3 podemos obtener las siguientes relaciones:
La separación entre módulos: at  a  cos   d (ec. 22)
La cota entre módulos: ht  a  sen  h (ec. 23)
h
a  sen  h
tg  t 
 h  a  sen  a  cos   d   tg (ec. 24)
at a  cos   d
Con las (ec. 21) y (ec. 24) ya sabemos la distancia entre módulos:
 sen  cos   tg 
d  a
 (ec. 25)
tg
(
61
º

Latitud
)

tg



Para evaluar la restricción que implica la superficie del tejado, veamos la superficie que
ocupa cada instalación. Par la instalación solar fotovoltaica el módulo fotovoltaico escogido
es el BP 4180T, por ser un módulo con características generales, que es o de la Figura 4.

Figura 4 - Módulo fotovoltaico. (Fuente: BP, hoja técnica BP 4180T)

La superficie ocupada por la instalación solar fotovoltaica, supone la superficie de cada
módulo (1587x790mm) en proyección sobre el tejado por el número de módulos totales en la
instalación (
):
 A  cos   d 
Smod  N mod   mod
  Lmod (ec. 26)
cos 


Para la instalación solar térmica, el colector solar empleado es el BV206, por ser un colector
con características generales. El aspecto de este colector puede ser visto en la Figura 5:

Figura 5 - Captador solar. (Fuente: Ergonalia, hoja técnica BV206)
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De la misma manera que en caso anterior, la superficie de la instalación solar térmica, se
calcula como el producto del número de colectores solares(
) por la superficie de cada
captador (1020x2020mm) en proyección sobre la superficie del tejado(en este caso, la
superficie de cada módulo es la real ya que van instalados directamente sobre el tejado sin
modificar la inclinación sobre el tejado):
Scol  N col  Acol  Lcol (ec. 27)
Ambas instalaciones deben compartir la misma superficie (tejado del edificio), por esa razón
ambas no deben exceder la superficie común, a menos que se diga lo contrareo.

Figura 6 - Representación de las dimensiones de un tejado, a tener en cuenta en los cálculos.

Atejado  Ltejado

(ec. 28)
cos 
Como planteamos la restricción de superficie es la siguiente:
A L
 A  cos   d 
Stejado  Smod  Scol  Stejado  N mod   mod
  Lmod  col col (ec. 29)
cos 
cos 


Relativamente a la restricción asociada a la relación del volumen del deposito y de la
superfície ocupada por los colectores, el código técnico de la edificación cita que la
instalación debe cumplir la siguiente desigualdad:
Vdeposito
50 
 180 (ec. 30)
N col  S colector
El CTE define que en el caso de que algún mes del año la contribución solar real sobrepase el
110% de la demanda energética o en más de tres meses seguidos el 100%, se adoptarán
cualquiera de las siguientes medidas:
 Dotar a la instalación de la posibilidad de disipar dichos.
 Tapado parcial del campo de captadores.
 Vaciado parcial del campo de captadores.
 Desvío de los excedentes energéticos a otras aplicaciones existentes.
Por eso planteamos la siguiente restricción con relación al máximo de 110%, ya que en
principio asumimos que debe cumplir el 100% los restantes meses sin necesidad de más
restricciones, entonces:
(ec. 31)
fi  1.1
Stejado 

La contribución solar mínima anual es la fracción entre los valores anuales de la energía solar
aportada exigida y la demanda energética anual, obtenidos a partir de los valores mensuales.
En este caso se trata de acotar la contribución solar mínima que debe cumplir la instalación,
y atienden a diferentes zonas climáticas definidas en la Figura 7, y tiene que estar
comprendida entre los límites
(ec. 32)
f min  f año  1

Figura 7 - Zonas climáticas (Fuente: CTE).
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Relacionando las ecuaciones (ec. 9), (ec. 10) y (ec. 30) tenemos la función objetivo, que es la
compuesta por otras tres funciones que comparten las variables (
), de tal
forma que la funcón a minimizar será:

 f D
 D
12

i 1 i
12
i 1

ACS i

ACS i



N mod  EPr od , año
N pers  C pc



Vdeposito
Ncol  Scolector

(ec. 33)

Donde el primer sumando corresponde a la contribución solar. El segundo es el porcentaje de
enrgía eléctrica que supone la instalación fotovoltaica sobre la demanda del edificio y tiene
signo negativo porque hay que maximizarlo. El último sumando corresponde a la relación del
volumen del depósito de acumulación solar respecto de la superficie de captación, y está
incluido en la función objetivo, porque sino minimizamos esta relación, obtenemos unos
tamaños de depósito muy elevados. Puede parecer que entra en conflicto con la contribución
solar, pero no resultaria práctico incorporar a nuestro sistema volúmenes de depósito
demasiado grandes.

Aplicación del problema.
Ahora vamos a comprobar los resultados del estudio sobre una vivienda unifamiliar situada en
Sevilla. Empezamos por conocer la localización geográfica que son datos obtenidos a través
de bases de datos como PVGIS de la Comisión Europea y del CTE (2):
 Zona climática  V
 Latitud:
 37º 23’ 05” N
 Longitud:
 5º 58’ 57” W
La vivienda del estudio mostrada en la Figura 8, tiene las
siguientes características:






Inclinación del tejado
Azimut
Longitud
Anchura(Vertiente Sur)
Número de habitaciones







18º
5º
12 m
5,8 m
4

Figura 8 - Vivienda unifamiliar objeto
de estudio en Sevilla.

Ahora que conocemos las características del tejado de la vivienda donde realizaremos las
instalaciones, debemos consultar en el CTE el volumen de ACS que debemos suministrar
dependiendo del tipo de vivienda y también cual debe ser la contribución solar mínima según
la zona climática. Para ello consultamos las Tablas 2.1, 2.2 y 3.1 de CTE (1) así como el
apartado 3.1.1 de (1).que se representa en la Figura 9.

Figura 9 - Tablas de CTE-DB-HE para la obtención de la demanda de ACS y de la contribución solar mínima.

Con la ayuda de Matlab (5) programamos todo el planteamiento del problema, así como una
serie de inputs que corresponden a los datos de partida, de esta forma podemos generalizar
el problema y plantearnos otras situaciones. fmincon es el comando que vamos a utilizar para
la resolución de las funciones propuestas en nuestras instalaciones. Este comando encuentra
el mínimo valor de una función no lineal de varias variables y permite resolver problemas con
restricciones, en nuestro caso vamos a emplear el algoritmo de la programación cuadrática
secuencial.
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Para resolver el nuestro problema, primero tenemos que maximizar a (ec. 7) para obtener los
siguientes dados:
 Angulo óptimo  = 32,24º
 Radiación media anual 
= 4102 Wh/m2dia
 Energía producida por cada módulo al año 
= 269,51 kWh/año
Los resultados de la minimización de la ecuacion (ec. 33), sujeta a las restricciones definidas
en (ec. 29)-(ec. 32) aparecen en la Tabla 1, para valores de
entre 0.3 e 0.7. Cada una de
las columnas de la tabla representan la contribución solar anual, el número de colectores
solares (
), el volumen del depósito de acumulación solar (
), el número de módulos
fotovoltaicos (
), la producción de electricidad anual y el porcentaje de producción
eléctrica anual frente a la demanda anual de la vivienda. Todo ello frente a la contribución
solar mínima reflejada en (1).
Tabla 1 – Resultados en función de la contribución solar mínima anual.
fmin

f

Ncol

Vdep(Litros)

Nmod

Prod. Elect.

Porc. Eelect.

0,30

0,3625

1

150

61

16439,85

182,18

0,35

0,5196

2

150

61

16439,85

182,18

0,45

0,5391

2

200

60

16170,35

179,19

0,50

0,5391

2

200

59

15900,84

176,21

0,51

0,5391

2

200

59

15900,84

176,21

0,52

0,5391

2

200

59

15900,84

176,21

0,55

0,6820

3

300

59

15900,84

176,21

0,58

0,6820

3

300

58

15631,34

173,22

0,60

0,6820

3

300

58

15631,34

173,22

0,61

0,6820

3

300

58

15631,34

173,22

0,62

0,6820

3

300

58

15631,34

173,22

0,63

0,6820

3

300

58

15631,34

173,22

0,65

0,6820

3

300

58

15631,34

173,22

0,66

0,6820

3

300

57

15361,83

170,23

0,69

0,8493

4

400

57

15361,83

170,23

0,70

0,8493

4

400

57

15361,83

170,23

En nuestro caso de aplicación nos interesa la contribución solar mínima correpondiente al
70%, por eso nos quedamos con la última línea. El programa nos calculó el número de
colectores y módulos fotovoltaicos necesarios para nuestras instalaciones, así como el
depósito necesario para acumular el ACS. Otros datos de interés son la producción anual de la
instalación solar fotovoltaica que supone el 170,23% de la energía demandada por la vivienda,
es decir, nuestra instalación produce más energía eléctrica de la necesaria para satisfacer el
consumo de la vivienda. Por eso se puede plantear la posibilidad de proyectar una instalación
con conexión a la red de distribución para vender el excedente de energía.
Tabla 2 – Resultados mensuales.
Mes

Hhorizontal

Hopt

βopt

H(α, β)

DACS(MJ)

f

Prod. Elect.

Ene

2460

4510

62

3294,02

1348,54

0,5535

1047,70

Feb

3100

4580

53

3552,13

1162,32

0,6634

1020,46

Mar

4580

5670

41

4435,96

1175,72

0,8736

1410,90

Abr

5240

5570

23

4340,26

1158,30

0,9116

1335,93

May

6750

6820

12

4908,23

1117,71

1,0082

1561,11

Jun

7270

7270

2

4742,07

1027,62

1,0442

1459,61

Jul

7030

7060

7

4744,03

925,19

1,1617

1508,89

Ago

6350

6600

19

4723,97

830,57

1,2329

1502,51

Sep

5060

5890

35

4432,70

946,45

0,9994

1364,39

Oct

3840

5400

49

4142,05

1021,22

0,9817

1317,42

Nov

2490

4150

59

3063,18

1130,04

0,6119

942,85

Dic

2080

3920

63

2846,19

1306,02

0,4817

905,26
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En cuanto a la Tabla 2, representa otra serie de valores mensuales significativos desde el
punto de vista técnico. Estos datos corresponden a la radiación media en el plano horizontal,
la radiacíon media en el plano óptimo, el ángulo que proporciona la radiación óptima, la
radiación media en el plano escogido para nuestra instalación, la demanda energética de ACS,
la contribución solar y la producción eléctrica. Interesa ver como la demanda energética de
ACS es mayor en invierno, ya que como es lógico durante la estación invernal los gradientes
térmicos son mayores, de ahí que la energía necesaria para la producción de ACS sea mayor.
También se puede observar como la producción eléctrica en los meses más cálidos es mayor
debido a que la energía procedente del Sol también es mayor.

Conclusiones
En el estudio planteado y empleando el método F-Chart, podemos obtener datos significativos
para cualquier vivienda elegida (demanda de ACS, contribución solar, capacidad del depósito
de captación solar, producción de energía eléctrica, número de colectores y módulos
fotovoltaicos, …) con el conocimiento de pocos datos de partida (radiación óptima mensual,
inclinación óptima mensual, temperaturas medias mensuales del ambiente y del agua de red,
punto geográfico del edificio, dimensiones y características de la superficie para realizar al
instalación, número de usuarios, …), consiguiendo un resultado aproximadamente aceptable.
Se utilizó el método de F-Chart para el cálculo de la producción de ACS y sabemos que no es
el más adecuado, pero como ya explicamos se trata de hacer una primera aproximación de la
instalación de ACS y este método se ajusta muy bien a nuestro objetivo. Lo ideal seria aplicar
el primer principio de la termodinámica, pero desconocemos varios parámetros de la vivienda
objeto de estudio y como se trata de un estudio general carece de importancia conocer en
profundidad todos los parámetros de la instalación.
En una zona climática (Sevilla) realizamos el estudio de una vivienda unifamiliar, de esta
forma concluimos que en los casos propuestos todas las viviendas unifamiliares producen más
electricidad de la que se demanda por los usuarios de dicha instalación. Entonces planteamos
la idea de conectar la instalación a la red de distribución para la venta del excedente. Sin
embargo, en la vivienda unifamiliar estudiadas la energía eléctrica producida supone un 1020% de la demandada, por eso en este caso se piensa en una instalación aislada de la red de
distribución, ya que no existe escedente de energía. Por ejemplo, este 10-20% se puede
aplicar en los recursos energéticos comunes al edificio (luz de zonas comunes, climatización,
ascensores, …).
Se completa la instalación solar térmica con el suministro de gas natural o eléctrico (según el
caso, Figura 9) para aquellos meses en los que las condiciones climatológicas impiden que
nuestra instalación cubra la demanda necesaria de ACS en nuestras viviendas.
Por tanto, concluiremos diciendo que el proyecto realizado cumple con las expectativas
energéticas ambientales, siendo el mismo una forma de impulsar las energías renovables
sobre las convencionales ayudando así a evitar la contaminación del planeta.
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Área Científica – CT 16 – Mobilidade e Transporte
Resumo
As características de exploração de um sistema de tracção eléctrica podem ser pré-determinadas por meio da
simulação computacional a partir de modelos analíticos, que constitui uma importante ferramenta de apoio ao
projecto ferroviário. Para realizar a simulação das marchas dos comboios é necessário o conhecimento dos dados
geométricos das vias férreas. Por inexistência de dados ou dificuldade em os obter, as empresas ferroviárias
necessitam de recorrer a levantamentos topográficos dispendiosos e morosos para recolherem os dados necessários
à modelação das vias férreas. Neste trabalho apresenta-se um método alternativo de recolha dos dados
geométricos de uma via férrea com recurso a receptores de geo-posicionamento por satélite, popularmente
conhecidos como receptores GPS. Este método, para além de poder permitir uma recolha de informação rápida e
fiável dos dados geométricos de uma via férrea, poderá igualmente possibilitar a recolha da velocidade de marcha
dos comboios, contribuindo para a validação da respectiva simulação numérica.
Palavras-chave: transporte ferroviário, simulação de sistemas de tracção eléctrica, simulação de marcha,
resistência ao movimento, inclinação do perfil compensado.

1 - Introdução
As características de operação de uma rede de caminho de ferro podem ser
pré-determinadas através da sua simulação a partir de modelos analíticos mais ou menos
complexos, com base em métodos computacionais. No caso das redes electrificadas o
problema complica-se pelo facto das cargas eléctricas, os comboios, se encontrarem em
movimento e variarem instantaneamente a sua amplitude, originando uma modificação do
circuito eléctrico em cada instante de tempo. Contudo, a grande vantagem da simulação
como ferramenta de apoio ao projecto é permitir um ensaio de várias alternativas a custo
reduzido, viabilizando uma posterior comparação das mesmas.
A simulação de um sistema de tracção eléctrica compreende as características do
movimento das composições e o comportamento do sistema de alimentação eléctrica em
função da solicitação em cada instante do período estudado.
Os dados iniciais da simulação são constituídos pela geometria da linha a ser estudada,
como o comprimento, as inclinações, as curvas, as velocidades máximas permitidas ou o
sistema de sinalização, pelas características do material circulante a ser simulado, das quais
se pode destacar a massa total em função da densidade de passageiros, o tipo de
accionamento e a característica do esforço motor em função da velocidade, pelas
características operacionais do sistema, como sejam os horários e os tempos médios de
paragem em cada estação, e, por fim, pelas características do sistema de alimentação
eléctrica, que dependem do tipo de alimentação, da tensão nominal, da localização das
subestações e dos postos de seccionamento e do tipo de linha de contacto.
Dependendo da estratégia de simulação adoptada, a partir deste grande volume de dados,
são realizadas, separadamente ou em simultâneo, três etapas de simulação: uma simulação
de marcha para que sejam determinadas as características eléctricas e cinemáticas do
movimento da cada comboio num dado percurso, uma simulação de tráfego de modo a
simular a operação simultânea das circulações necessárias para atender a um determinado
volume de transporte e uma simulação eléctrica que permite obter o trânsito de energia. A
partir das marchas de cada comboio em circulação na linha e das características eléctricas
dos veículos motores que rebocam as composições, resultantes da simulação de marcha, a
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simulação de tráfego permite, para cada instante do período de simulação, obter uma
“fotografia” do sistema de tracção eléctrica definindo a posição e a carga dos nós móveis do
sistema eléctrico (comboios) face aos nós fixos (subestações e postos de seccionamento)
previamente estabelecidos, permitindo o cálculo do trânsito de energia.
A importância da qualidade dos dados geométricos da via férrea e a sua contribuição para o
sucesso da simulação de marcha dos comboios será abordada no ponto 2. No ponto 3
apresenta-se um método de recolha dos dados geométricos de uma via férrea com recurso a
receptores de geo-posicionamento por satélite, apresentando-se de seguida as principais
conclusões do estudo efectuado.
2 - Simulação de Marcha
A simulação de marcha constitui uma ferramenta importante no dimensionamento ou na
análise da exploração de um sistema de tracção eléctrica, dado que permite fornecer como
resultado a posição das composições ao longo da via, o tempo de percurso, a velocidade e
corrente e potência absorvidas, de entre outros parâmetros.
Para os cálculos de tracção, o comboio pode ser assemelhado a um ponto, geralmente o seu
centro de gravidade, que se desloca ao longo de uma trajectória definida pelo eixo da via
férrea, por efeito das acções exteriores que se exercem sobre ele. Deste modo, o
movimento principal de um comboio, de massa total M, pode ser descrito pela Segunda Lei
de Newton, a qual pode ser expressa na forma:
dv
(1)
M'
 F(v) -  R(v) - R(s)
dt
O segundo termo representa a componente, segundo a tangente à trajectória, das forças
que actuam sobre o comboio. Interessa separar o esforço de tracção F(v) desenvolvido pelas
unidades motoras às diferentes velocidades e as resistências ao movimento do comboio
 R(v) e  R(s) .Estas resistências dependem, quer das velocidades de marcha, como é o
caso da resistência do ar ou das resistências a movimentos parasitas, quer das condições
locais do traçado da via férrea, as quais por sua vez dependem directamente dos valores das
inclinações da via e dos raios de curvatura.
No primeiro termo, a massa real M é substituída por uma massa ficticia M’, ligeiramente
superior, a fim de se ter em conta de um modo simples, a influência da inércia das peças
animadas de movimento relativo.
Para o cálculo dos parâmetros cinemáticos e eléctricos resultantes da simulação, é tomada
uma das variáveis da cinemática como independente, o espaço percorrido ou o tempo de
percurso, e através de integrações sucessivas, determinam-se os restantes.
2.1 - Resistências ao Movimento
2.1.1 – Resistência ao Avanço
A resistência ao avanço é o resultado de um conjunto de resistências de natureza diversa
que, em recta e patamar, se opõem ao movimento dos veículos. Usualmente, essas
resistências, que não obedecem propriamente às mesmas leis de variação em função da
velocidade, são separadas em duas categorias. Tem-se, por um lado, a resistência
mecânica, devida ao rolamento (contacto roda-carril) e a todos os atritos mecânicos que se
manifestam no interior dos veículos, e, por outro lado, a resistência oferecida pelo ar ao seu
movimento.
Do ponto de vista prático, o valor da resistência ao avanço Ra é dado por fórmulas de base
experimental, obtidas, geralmente, a partir de ensaios sobre um modelo em túnel
aerodinâmico e confirmadas, posteriormente, por ensaios práticos na linha. Embora
frequentemente complicadas, conduzem-nos a uma fórmula geral do tipo:
R a  A  Bv  Cv2
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(2)

O termo A, constante em relação à velocidade, compreende a resistência do rolamento das
rodas sobre os carris e os atritos dos veios nas chumaceiras ou nas caixas de rolamento.
O termo B, directamente proporcional à velocidade, é devido principalmente à resistência
de atrito resultante do contacto intermitente entre os verdugos das rodas e as faces
internas dos carris, ao amortecimento das diferentes oscilações verticais e horizontais e ao
fenómeno da histerese mecânica.
Por último, o termo C, dependente do quadrado da velocidade, é função da resistência
aerodinâmica, que resulta da pressão do ar sobre a superfície frontal do primeiro veículo da
composição, do escoamento turbulento do ar ao longo das superfícies laterais dos veículos,
e da depressão exercida na superfície posterior do último veículo. Acresça-se ainda, as
turbulências criadas nos espaços entre os veículos, e entre a via e a parte inferior dos
mesmos. Trata-se, por consequência, de uma resistência largamente influenciada pela
geometria externa das composições, predominando, em todo o caso, a parte relativa à
pressão frontal.
2.1.2 – Resistência devido à inclinação da via
A resistência ao movimento de um veículo, devida à inclinação da via em que circula, é
consequência da componente do seu peso, paralela ao plano da via férrea, e tem por isso
um valor facilmente determinável.
Considerando AB uma rampa de comprimento L, desnível H, e ângulo  com a horizontal
(Fig. 1), a resistência exercida pela acção da gravidade ao movimento de uma composição
de peso total Mg, circulando nessa rampa, é representada por uma força Ri, dada pela
expressão:
H
(3)
R i  M g sen   M g
L

B

L
Ri

H



P

A

C
S
Figura 1 – Resistência ao movimento devida à inclinação da via

Atendendo a que S é a projecção da referida rampa no plano horizontal, a inclinação da
rampa AB (em ‰) vem dada por:
H
(4)
i  tg  
S
Uma vez que, em tracção por simples aderência, a inclinação das rampas não ultrapassa,
regra geral, cerca de 30 ‰, o ângulo  toma usualmente valores inferiores a 2˚, de modo
que se pode considerar sen  ≈ tg .
Partindo desta suposição, é considerada uma boa aproximação para a determinação da
resistência ao movimento devido à inclinação da via, a expressão:
Ri  M g i

(5)

Em tracção ferroviária, a resistência introduzida pelas rampas da via é importante
relativamente à resistência em patamar, o que obriga a limitar a valores muito baixos as
inclinações máximas admitidas, sob pena de serem requeridas potências de tracção muito
elevadas, ou de as velocidades de circulação descerem a valores inadmissíveis. Em Portugal,
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a inclinação máxima das rampas é da ordem dos 18 a 20 ‰ para as linhas de via larga, e de
25 ‰ para as linhas de via estreita.
2.1.3 – Resistência devido devido às curvas
A resistência ao movimento devida às curvas do traçado depende, quer das características
do material circulante e das suas condições de inscrição em curva, quer do raio de
curvatura. É motivada pela solidariedade entre as rodas e o eixo, pelo paralelismo dos eixos
e naturalmente pelo aumento do atrito entre o verdugo da roda dianteira externa de um
bogie e o carril exterior, bem como pelo aumento do atrito entre o verdugo da roda traseira
interna do mesmo bogie e o carril interior, decorrentes do efeito da força centrífuga (Fig.
2).

Figura 2 – Resistência ao movimento devido às curvas: a) efeito da solidariedade
das rodas e eixo; b) efeito da rigidez dos bogies; c) efeito da força centrífuga

Na prática, admite-se para todos os tipos de material circulante uma resistência devido á
curvatura Rc dada por expressões do tipo:
k
Rc  M
(6)

sendo M a massa total da composição,  o raio de curvatura e k uma constante dependente
do material circulante e da bitola da via.
No cálculo desta resistência não se considera, normalmente, a influência da velocidade,
pressupondo-se, em todos os casos, uma velocidade de circulação em cada curva compatível
com os limites pré-fixados por razões de segurança e de equílibro de desgaste dos carris.
Dada a semelhança de condições de inscrição em curva do material moderno, é corrente
adoptar para todo o material um único valor da constante k. Admite-se, em muitos dos
operadores ferroviários, para a bitola europeia (1,435 m), um valor de k = 8000 Nm/t.
2.2 – Perfil Compensado da Via Férrea
Do exposto anteriormente verifica-se que o conhecimento dos dados geométricos das vias
férreas pelas quais um comboio circula é preponderante para a simulação de marcha dos
comboios, e consequentemente, para a simulação do sistema de tracção eléctrica.
A simulação em computador de um sistema ferroviário conduz frequentemente a problemas
algo complexos, sobretudo no que diz respeito à escolha dos modelos adoptados como
representação aproximada da realidade. Com efeito, a escolha do modelo para representar
o sistema a simular, é geralmente revestida de diversos aspectos, que dependem
fundamentalmente da generalidade da aplicação pretendida, do nível de detalhe
representado, e das classes de fenómenos que se pretendem simular. As várias opções
podem ser efectuadas não apenas em função da realidade, mas tomando igualmente em
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consideração os objectivos a atingir com a simulação, a qualidade dos dados disponíveis e as
limitações computacionais existentes.
Para que os cálculos da resistência ao movimento sejam realizados com a máxima precisão,
é necessário considerar o valor dessa resistência para cada veículo duma determinada
composição, ao longo do seu percurso.
Uma vez que o valor da resistência ao movimento é variável sempre que ocorre uma
variação na inclinação e no raio de curvatura da via, e dado que num certo instante, cada
veículo da composição poderá encontrar-se sob condições de inclinação e curva diferentes,
facilmente se conclui que o cálculo exacto da resistência ao movimento da composição é
bastante laborioso.
Na prática, é comum proceder-se a simplificações nesse cálculo, sendo uma delas
introduzida através do conceito de perfil compensado. Consiste, basicamente, em
representar um troço de linha contendo várias curvas e em rampa de inclinação constante i,
por intermédio de um troço rectilineo equivalente e em rampa de inclinação i', a qual toma
a designação de inclinação compensada. A resistência ao movimento devido à inclinação
dessa rampa fictícia, é traduzida por uma expressão que engloba o efeito da resistência
devido à acção da gravidade na rampa real, e o efeito das curvas que se encontram nessa
rampa.
Para melhor compreensão deste conceito de perfil compensado, considere-se uma rampa AB
fazendo um ângulo  constante com o plano horizontal (Fig. 3), e cuja projecção horizontal
é a distância S, descontados os desenvolvimentos Lj das n curvas Cj que se encontram na
rampa.
B

H


A

C

S
C1

C2

Cn

L1;  1

L 2;  2

Ln ;  n

Figura 3 – Perfil longitudinal do troço AB

A inclinação do perfil compensado pode ser calculada por intermédio da expressão
i´  i 

k
gS

Lj
j 1 ρj
n



(7)

e a resistência ao movimento devido à inclinação do perfil compensado R´i virá dada por:
R´i  M g i´  M g i  M

k
gS

Lj
j 1 ρj
n



(8)

Trata-se, como se pode constatar da expressão anterior, da resistência ao movimento
devida à inclinação da rampa real, acrescida de uma resistência de curva equivalente.
A vantagem deste procedimento, traduz-se na possibilidade de representar o traçado de
uma via férrea, através de um conjunto de troços rectilíneos em rampa de inclinação
compensada, eliminando as curvas, embora sem deixar de representar o seu efeito.
Consegue-se, portanto, diminuir a complexidade do cálculo da resistência ao movimento
numa determinada extensão de via, devido à menor divisão do traçado em troços de
inclinação constante.
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Após esta simplificação, a resistência R ao movimento de um comboio, pode então ser
calculada através duma expressão do tipo
R  Ra  R´i  A  B V  C V 2  M g i´

(9)

aplicável em cada um dos troços de perfil compensado, em que se divide o traçado da via.
3 – Aquisição e Processanto de Dados Geométricos da Via Férrea
Os valores da inclinação das rampas e do raio das curvas do traçado são, geralmente,
retiradas dos desenhos do perfil longitudinal da linha, os quais contêm as distâncias em
projecção horizontal entre estações, as rampas com a sua inclinação, e as curvas, sua
orientação, raio e desenvolvimento.
Nalgumas linhas existentes, por serem bastante antigas, estes desenhos não existem ou não
retratam fielmente a situação actual. Adicionalmente, no projecto de novas linhas férreas,
a indefinição do traçado ou as várias alternativas existentes não permitem obter com
precisão os dados geométricos das vias férreas necessários para a simulação numérica das
marchas dos comboios. Por estas razões, as empresas ferroviárias necessitam
frequentemente de recorrer a levantamentos topográficos dispendiosos e morosos para
recolherem os dados necessários à modelação das vias férreas.
Neste artigo apresenta-se um método alternativo de recolha dos dados geométricos de uma
via férrea com recurso a receptores de geo-posicionamento por satélite, popularmente
conhecidos como receptores GPS (Global Positioning System). Para o efeito, utilizou-se
como caso de estudo a Linha de Sintra, segmento da rede ferroviária da REFER, em Lisboa,
onde circulam principalmente composições dos serviços suburbanos da CP, para além de
comboios de serviço regional e alguns comboios de mercadorias.
O dispositivo principal de aquisição de dados utilizado foi um flight recorder, modelo
VOLKSLOGGER. Este aparelho, popular no voo à vela, para além de determinar as suas
coordenadas de posição e altitude através da antena de GPS, fornece adicionalmente um
valor mais preciso da altitude a que se encontra por intermédio de um sensor barométrico.
Os valores de resolução são de 1,8 m para as coordenadas de posição, 10 m para a altitude
obtida através de GPS e 3 m para a altitude obtida através do sensor barométrico.
Como dispositivo secundário de aquisição de dados foi utilizado o Bluetooth GPS Receiver
BT-359 em conjunto com um Pocket PC HP iPAQ h4150, com o programa VisualGPSce, que
regista num ficheiro de texto os dados em bruto recebidos do receptor de GPS. O manual
deste receptor de GPS indica uma precisão máxima entre 1 a 5 m.
Os ficheiros de texto com os dados recolhidos durante uma viagem no sentido ascendente da
Linha de Sintra foram posteriormente transferidos para um computador e a sua informação
processada com a ajuda de programas desenvolvidos em MATLAB.
3.1 – Determinação do Perfil de Implantação da Via Férrea
Os dados recolhidos pelo flight recorder destinaram-se sobretudo à determinação da
altitude correspondente a cada ponto da linha em estudo. Do ficheiro de dados em formato
IGC gerado por este aparelho é possível recolher os seguintes elementos para cada registo:
-

tempo do percurso (horas, minutos e segundos);
latitude e longitude referentes à posição do comboio no instante de tempo (o);
altitude medida pelo sensor barométrico (m);
altitude resultante dos sinais do GPS (m);
código de estado de qualidade do sinal de GPS.

Com base nos dados recolhidos procedeu-se ao processamento da informação e comparação
com os dados conhecidos do perfil longitudinal da linha. Esta comparação permitiu concluir
que as informações relativas ao posicionamento e altitude obtidas através da antena de GPS
do flight recorder durante o ensaio experimental foram de muito pouca qualidade. Por esse
motivo, os únicos dados provenientes desse aparelho utilizados para a modelação da via
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ferroviária foram os dados relativos à altitude obtida pelo sensor barométrico e o instante
respectivo.
Na figura 4 representa-se a evolução da altitude obtida pelos dados recolhidos do sensor
barométrico do flight recorder, após o seu respectivo tratamento.
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Figura 4 – Perfil de implantação da via férrea da Linha de Sintra (sentido ascendente) com base no tratamento dos
dados recolhidos pelo sensor barométrico do flight recorder

3.2 – Determinação do Perfil Longitudinal da Via Férrea
Para determinar o traçado em planta da via ferroviária foram utilizados essencialmente os
dados obtidos pelo receptor de GPS do dispositivo secundário, fornecidos em formato NMEA
(National Marine Electronics Associations). Desse ficheiro de dados é possível recolher, em
intervalos de tempo de 1 segundo, os elementos que se apresentam seguidamente:
-

tempo do percurso (horas, minutos e segundos);
latitude e longitude referentes à posição do comboio no instante de tempo (o);
altitude resultante dos sinais do GPS (m);
código de estado de qualidade do sinal de GPS;
número de satélites conducentes á recepção do sinal de GPS;
código de precisão da localização obtida.

A tecnologia empregue nos dispositivos de navegação automóvel assistida por GPS utiliza a
informação recolhida em tempo real, enviada pelos satélites no seu alcance, para tentar
determinar a posição actual num mapa de estradas previamente fornecido. O resultado final
observado pelo utilizador é geralmente bastante satisfatório pois mesmo nas situações de
má recepção de sinais GPS que levem o aparelho a calcular uma posição vários metros fora
da estrada, o recurso ao mapa permite apresentar ao utilizador quase sempre uma posição
coerente com a realidade.
Em comparação, a informação publicamente disponível sobre o traçado de vias ferroviárias
é muito menor do que sobre a rede rodoviária, o que aumenta o problema de aferir a
validade das coordenadas obtidas experimentalmente. Deste modo, a solução adoptada foi
sobrepor às fotos de satélite do Google Maps as coordenadas a validar. Com esse fim foi
realizado um programa em MATLAB que constrói um ficheiro HTML que solicita a
apresentação do mapa da zona pretendida e a marcação nesse mapa dos pontos
correspondentes às coordenadas a validar.
Devido à fraca qualidade das coordenadas obtidas com o flight recorder as coordenadas de
GPS (latitude e longitude) utilizadas foram as obtidas com o receptor de GPS.
Nas figuras 5 e 6 apresentam-se alguns dos resultados obtidos: a primeira mostra uma visão
geral dos resultados obtidos, enquanto a segunda exemplifica uma visão detalhada e
minuciosa dos resultados obtidos, nomeadamente da passagem da Linha de Sintra pela
Estrada das Águas Livres.
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Contudo, em algumas zonas os resultados obtidos careceram de alguma atenção devido a
interferências nos sinais GPS e consequente menor qualidade das coordenadas calculadas
pelo receptor de GPS (apesar das coordenadas com indicação de fraca qualidade de sinal de
GPS já terem sido excluídas logo após a passagem dos dados para o MATLAB).

Figura 5 – Mapa com marcação a vermelho dos pontos correspondentes às coordenadas recolhidas
experimentalmente na Linha de Sintra

Figura 6 – Mapa com marcação a vermelho dos pontos correspondentes às coordenadas recolhidas
experimentalmente na passagem pela Estrada das Águas Livres

A figura 7 exemplifica o sucedido com uma das zonas, situada entre as estações de Sintra e
Portela de Sintra. Estas situações obrigaram à utilização de critérios de filtragem dos dados
recolhidos, rejeitando os pares de coordenadas que resultem de uma variação do rumo do
comboio superior a 3º em cada 10 metros do seu percurso ou em que o valor calculado da
aceleração do comboio seja superior a 3 m/s2. Com este procedimento de rejeição de
coordenadas de qualidade duvidosa os resultados obtidos melhoram manifestamente,
conforme demonstra a figura 8.
Convertendo posteriormente as coordenadas referentes à latitude e longitude, em graus,
para coordenadas XY, e conjugando essa informação com a altitude obtida em cada ponto
resultante, é possível calcular a inclinação da via entre cada ponto.
Na figura 9 representa-se a evolução da inclinação i das rampas ao longo do sentido
ascendente da Linha de Sintra, em resultado dos cálculos efectuados.
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Figura 7 – Exemplo de zona cujas coordenadas obtidas são de qualidade inferior

Figura 8 – Exemplo do resultado final do processamento dos dados recolhidos por GPS
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Figura 9 – Evolução da inclinação i das rampas ao longo da Linha de Sintra (sentido ascendente)

Com base nos dados resultantes é possível então dividir a via férrea em troços elementares
caracterizados por possuirem valores constantes da inclinação das rampas e do raio das
curvas do traçado. Deste modo, é possível desenhar o perfil longitudinal da linha, obtendose em cada troço as distâncias em projecção horizontal entre dois pontos quilométricos, a
inclinação da rampas e o raio e orientação da curva.
3.3 – Determinação do Perfil Compensado da Via Férrea
Uma vez obtidos os valores da inclinação das rampas e do raios das curvas do traçado em
cada troço elementar, é possível proceder ao cálculo da inclinação do perfil compensado i´
utilizando a expressão (7) para cada um troço de linha em rampa de inclinação constante i
contendo várias curvas.
Daí resulta a divisão da via férrea num conjunto de troços rectilineos equivalentes e em
rampa de inclinação i'. A resistência ao movimento devido à inclinação dessa rampa fictícia,
é traduzida pela expressão (8) e engloba o efeito da resistência devido à acção da gravidade
na rampa real, e o efeito das curvas que se encontram nessa rampa.
Na figura 10 representa-se a evolução da inclinação i´do perfil compensado ao longo do
sentido ascendente da Linha de Sintra, após o cálculo da inclinação fictícia (a verde).
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Figura 10 – Evolução da inclinação i´do perfil compensado ao longo da L. Sintra no sentido ascendente (a verde)

4 – Conclusões
O estudo efectuado permite concluir que é possível obter um método de recolha dos dados
geométricos de uma via férrea com recurso a receptores de geo-posicionamento por
satélite, constituindo uma alternativa aos levantamentos topográficos habituais para recolha
dos dados necessários à modelação das vias férreas.
O método actual poderá ser melhorado ao nível do processamento da informação através
dum processo mais robusto de filtragem para a rejeição dos pares de coordenadas de fraca
qualidade. Contudo, essa questão poderá ser minimizada caso seja melhorado o processo de
recolha de dados, quer seja pela utilização de receptores de GPS mais adequados, quer pela
repetição da recolha de dados na mesma linha permitindo efectuar a média e a variância
das leituras em cada ponto.
Adicionalmente, o método proposto pode igualmente recolher as velocidades de marcha dos
comboios na linha em estudo, o que poderá contribuir para a validação da respectiva
simulação numérica.
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Área Científica – CT9
Resumo
O artigo descreve o estudo de um caso relativo a uma moradia unifamiliar, onde se comparam os desempenhos de
dez combinações diferentes de sistemas de climatização (aquecimento e arrefecimento) e de sistemas convencionais
de apoio para produção de água quente sanitária (AQS). Assumiu-se a existência de colectores solares que captam
uma energia equivalente em todo o estudo e definiu-se como solução padrão para climatização e AQS aquela
admitida por defeito no RCCTE para as situações em que estes sistemas não são especificados. O estudo compara as
diferentes soluções em termos do valor dispendido nas facturas energéticas anuais para climatização e AQS, o custo
estimado de aquisição dos equipamentos, o período de retorno simples de investimento face à solução padrão, as
emissões anuais de gases de efeito de estufa e a classe energética. O estudo permitiu verificar que a uma classe
energética mais elevada não corresponde necessariamente uma menor factura energética.

Palavras-chave: Climatização, águas quentes sanitárias, certificação energética, classe energética, emissões de CO2,
factura energética.

1. Introdução
No contexto Europeu é consensual a necessidade de melhorar a eficiência energética dos
edifícios, isto porque às preocupações comuns do Protocolo de Quioto e da segurança do
abastecimento energético, junta-se também um cenário em que os edifícios representam 40%
do consumo de energia final [1]. Na última década, os Estados-Membros têm vindo a
implementar um conjunto de medidas com vista a promover a melhoria do desempenho
energético e das condições de conforto nos edifícios, surgindo nesse contexto a Directiva nº
2002/91/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro [2]. Com a
transposição desta Directiva, tornou-se possível comparar o desempenho energético de
edifícios em diferentes Estados Membros da Europa, com base em parâmetros mutuamente
estabelecidos.
A transposição para a ordem jurídica nacional da Directiva n.º 2002/91/CE deu origem a um
“pacote” legislativo que incluiu o Decreto-Lei n.º 78/2006 de 4 de Abril (SCE– Sistema
Nacional de Certificação Energética e da Qualidade do Ar Interior nos Edifícios) [3], o
Decreto-Lei n.º 79/2006 de 4 de Abril (RSECE– Regulamento dos Sistemas Energéticos de
Climatização de Edifícios) [4] e o Decreto-Lei nº 80/2006 de 4 de Abril (RCCTE- Regulamento
das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios) [5]. O RCCTE e o RSECE, na sua
globalidade, abrangem todos os edifícios, desde a pequena habitação aos grandes edifícios de
serviços. Salvo algumas excepções previstas na Lei, o RCCTE aplica-se a cada uma das
fracções autónomas de todos os novos edifícios de habitação e pequenos edifícios de serviços,
sem sistemas de climatização centralizados, ou com sistemas de potência igual ou inferior a
25 kW.
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O RCCTE estabelece como objectivo que as exigências de conforto térmico no interior dos
edifícios, sejam elas de aquecimento ou de arrefecimento, e de ventilação para a garantia da
qualidade do ar no interior, bem como as necessidades de água quente sanitária, sejam
satisfeitas sem dispêndio excessivo de energia. Para alcançar esse objectivo, o Regulamento
impõe o cumprimento de requisitos energéticos relativamente às necessidades nominais de
energia útil para aquecimento (Nic), para arrefecimento (Nvc) e para a produção de AQS
(Nac), que não deverão ultrapassar os valores limite máximos, respectivamente, Ni, Nv e Na.
Por outro lado, o Regulamento assume que uma parte significativa dos edifícios possuem
equipamentos, quer para climatização, quer para produção de AQS, que funcionam com
diferentes fontes de energia e diferentes eficiências, conduzindo a diferentes taxas de
emissão de CO2, tendo em conta o “mix energético” Nacional. Nesse sentido, estabelece que
as necessidades globais de energia primária (Ntc), expressas em kgep/(m2.ano), não deverão
ultrapassar o valor limite máximo admissível (Nt), calculado tendo por base a soma ponderada
dos valores individuais máximos admissíveis das necessidades nominais anuais de energia útil
de aquecimento (Ni), de arrefecimento (Nv) e de preparação de AQS (Na), admitindo fontes
de energia convencionadas.
Para que sejam cumpridos os requisitos energéticos de aquecimento (Nic) e de arrefecimento
(Nvc) o edifício deverá ser dotado de soluções construtivas adequadas, ao nível do isolamento
térmico, correcção de pontes térmicas planas e lineares, soluções de envidraçados, etc.
Relativamente às necessidades nominais de energia útil para a preparação das águas quentes
sanitárias (Nac), para promover o recurso a outras formas de energia que não as
convencionais, geradas a partir de combustíveis fósseis, o RCCTE torna obrigatório (números 2
a 4 do Artigo 7.º) o uso de colectores solares ou, em alternativa ou complementaridade, o
recurso a outras formas de energias renováveis, como sejam, as provenientes da energia solar
fotovoltaica, biomassa, eólica, geotérmica, etc. O RCCTE permite que às necessidades de
energia provenientes de fontes convencionais (não renováveis) seja subtraída a energia
proveniente de fontes renováveis. Nesta medida, o cumprimento deste requisito térmico
(Nac) depende fortemente do recurso aos sistemas de aproveitamento de energias renováveis
(em geral colectores solares), mas também da eficiência de conversão do equipamento
convencional de apoio usado para a produção de AQS. No caso das necessidades globais de
energia primária (Ntc), parâmetro determinante para a quantificação da taxa de emissão de
CO2 e da classe energética, os sistemas de climatização, suas eficiências de conversão e
fontes de energia utilizadas, assumem um peso determinante.
Neste artigo discute-se o caso de uma fracção autónoma (moradia unifamiliar) com condições
excepcionais de isolamento térmico e que cumpre com relativa margem os requisitos
energéticos para aquecimento (Nic) e para arrefecimento (Nvc), que dependem apenas das
soluções construtivas. Para além disso, dimensionou-se um sistema de colectores solares
planos, de circulação forçada, colocados na cobertura que fornece uma energia equivalente
constante (Esolar). Neste edifício avaliou-se o desempenho de um conjunto de indicadores
para dez soluções distintas, obtidas fazendo variar apenas os equipamentos para climatização
(aquecimento e arrefecimento) e os sistemas convencionais para produção de AQS. A
alteração destes sistemas afecta os requisitos energéticos para produção de AQS (Nac) e as
necessidades globais de energia primária (Ntc), tendo como consequência a alteração nas
emissões anuais de gases de efeito de estufa, na classe energética e nos consumos
energéticos. A par desta avaliação, analisaram-se os custos de implementação das diferentes
soluções e o período de retorno simples de investimento face a uma solução padrão, à partida
mais desfavorável em termos de classificação energética. A análise permitiu evidenciar alguns
factores de decisão relevantes que devem ser ponderados aquando da selecção dos
equipamentos, deixando antever a necessidade de uma complementaridade entre as
diferentes especialidades envolvidas no projecto.
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2. Descrição do caso em estudo
A descrição do caso em estudo inclui a caracterização geral do edifício, a descrição dos
diferentes sistemas estudados, as condicionantes e premissas do estudo realizado e, por
último, os indicadores de desempenho avaliados.

2.1. Caracterização geral do edifício
A fracção autónoma seleccionada é constituída por uma moradia unifamiliar isolada de
tipologia T5, com uma área útil de pavimento de 229,75 m2 e pé-direito médio ponderado de
2,59 m, com dois pisos acima da cota da soleira e cave parcialmente enterrada com acesso
pelo exterior (Fig. 1). O rés-do-chão inclui a sala, cozinha, despensa, escritório, I.S.,
circulações interiores e caixa de escada com acesso à cave e ao 1.º andar. O 1.º andar inclui
quatro quartos, duas I.S., um roupeiro e circulações interiores. A cave inclui uma zona de
garagem, uma divisão para arrumos e uma casa de máquinas, e é fisicamente separada da
caixa de escadas. O edifício localiza-se no concelho da Covilhã, na periferia da zona urbana, a
uma altitude de 490 m (zona climática I3-V2N), com obstruções aos ganhos solares em toda a
envolvente, em resultado de construções (moradias de 2 pisos) existentes ou previstas para o
loteamento. A inércia térmica é forte e as soluções de isolamento térmico incluem paredes
duplas de alvenaria de tijolo com isolante ocupando parcialmente a caixa-de-ar. A cobertura
é inclinada, com placas tipo “sandwich” de cor clara, formada por um desvão fracamente
ventilado, não acessível, com isolante térmico sobre a laje de esteira. Os vãos envidraçados
são simples, de caixilharia metálica com corte térmico, de classe 3, sem quadrícula, com
vidro duplo de baixa emissividade (colorido na massa de 6 mm + lâmina de ar de 16 mm +
incolor de 5 mm), com protecção exterior com persianas de lâminas metálicas de cor clara
(caixa de estore exterior), à excepção de dois vãos situados a Norte e quatro vãos localizados
no alçado principal (Oeste), que não possuem protecção exterior.

Figura 1 – Fracção autónoma para habitação utilizada no estudo

O edifício dispõe de um sistema solar térmico individual de circulação forçada, composto por
3 colectores solares planos TiSUN FM-S, perfazendo uma área total de 7,1 m2, instalado na
cobertura inclinada com azimute de 0º e inclinação de 35º, não existindo obstruções
assinaláveis no horizonte. O depósito de acumulação possui 500 litros de capacidade com
permutador de calor em serpentina, com eficácia de 55%, localizado no interior da fracção e
instalado na posição vertical, construído em aço vitrificado e possuindo isolamento térmico
em espuma rígida de poliuretano com espessura de 50 mm. A contribuição energética anual
dos colectores solares foi calculada com recurso ao programa Solterm do INETI, tendo sido
obtido um Esolar = 3804 kWh. Os colectores são certificados pela CERTIF ou Solar keymark e
foram instalados por instaladores credenciados pela DGEG e com garantia de manutenção e
pleno funcionamento de pelo menos 6 anos após instalação.
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O edifício cumpre os requisitos mínimos de qualidade térmica e possui uma taxa de renovação
horária do ar interior de 0,85 Rph. Os valores estimados das necessidades nominais anuais de
energia útil para aquecimento (Nic) e arrefecimento (Nvc) são, respectivamente, 89,72 e 2,72
kWh/(m2.ano). Os valores máximos regulamentares para aquecimento (Ni) e arrefecimento
(Nv) são, respectivamente, 107,17 e 18,00 kWh/(m2.ano). Na caracterização do edifício não
se apresentam os valores das necessidades nominais anuais de energia útil para preparação de
AQS (Nac), nem os valores das necessidades globais de energia primária (Ntc), uma vez que
estes dependem das soluções adoptadas para os diferentes equipamentos e são alvo de
análise no presente estudo. No entanto, salienta-se que o limite máximo admissível para
preparação de AQS (Na) situa-se em 30,88 kWh/(m2.ano), enquanto o valor limite admissível
para as necessidades globais de energia primária (Nt) se situa em 5,3 kgep/(m2.ano). Importa
salientar que todas as soluções preconizadas e avaliadas no âmbito deste trabalho cumprem
os requisitos Na e Nt, viabilizando regulamentarmente a sua aplicação no edifício.

2.3. Descrição dos sistemas analisados
Os sistemas analisados incluíram um conjunto de equipamentos de climatização (aquecimento
e arrefecimento) e de produção de AQS disponíveis localmente e correntemente utilizados em
edifícios de habitação unifamiliar. Para a escolha dos equipamentos foram tidos em conta
factores essenciais como a eficiência de conversão a 30% da carga nominal, o COP ou o EER, e
a potência nominal. Como solução padrão adoptou-se a situação prevista no RCCTE (número 6
do Artigo 15º) para os casos em que os sistemas não são definidos em projecto,
nomeadamente, um sistema de aquecimento composto por resistências eléctricas, um sistema
de arrefecimento composto por uma máquina frigorífica com coeficiente de desempenho igual
a 3 e um sistema de produção de AQS através de termoacumulador eléctrico com 50 mm de
isolamento térmico em edifícios sem abastecimento de gás, ou através de esquentador a gás
natural ou GPL quando estiver previsto o abastecimento. As dez soluções analisadas são
apresentadas da Tabela 1 à Tabela 10.
Tabela 1- Sistema Padrão (S1)
Sistema Padrão S1
Aquecimento
Arrefecimento
Apoio para AQS
*RCCTE

Resistências eléctricas
Máquina frigorífica
Esquentador a gás natural
Preço total s/ IVA (€)

Custo estimado da Eficiência a 30%
solução (€)
da carga nominal
200
1*
400
EER=3*
180
0,50*
780

Potência
(kW)
≤ 25*
≤ 25*
---

Tabela 2- Bomba de calor/Máquina frigorífica para aquecimento/arrefecimento e caldeira para AQS (S2)

Aquecimento
Arrefecimento
Apoio para AQS

Solução S2

Custo estimado
da solução (€)

Bomba de calor/Máquina frigorífica

8500

Caldeira mural a gás natural
Preço total s/ IVA (€)

700
9200

Eficiência a 30%
da carga nominal
COP=4,61
EER=4,64
0,95

Potência
(kW)
18,8
16
42

Tabela 3- Bomba de calor/Máquina frigorífica para aquecimento/arrefecimento e termoacumulador eléctrico para
AQS (S3)

Aquecimento
Arrefecimento
Apoio para AQS

Solução S3

Custo estimado
da solução (€)

Bomba de calor/Máquina frigorífica

8500

Termoacumulador eléctrico
Preço total s/ IVA (€)

230
8730

Eficiência a 30%
da carga nominal
COP=4,61
EER=4,64
0,80

Potência
(kW)
18,8
16
---

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING UBI2011 - 28-30 Nov 2011 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

Tabela 4- Bomba de calor/Máquina frigorífica para aquecimento/arrefecimento e bombas de calor para AQS (S4)

Aquecimento
Arrefecimento
Apoio para AQS

Solução S4

Custo estimado
da solução (€)

Bomba de calor/Máquina frigorífica

8500

Bomba de calor
Preço total s/ IVA (€)

2386
10886

Eficiência a 30%
da carga nominal
COP=4,61
EER=4,64
COP=3,2

Potência
(kW)
18,8
16
---

Tabela 5- Caldeira mural a gás butano para aquecimento e AQS instantânea (S5)
Solução S5
Aquecimento
Arrefecimento
Apoio para AQS
*RCCTE

Caldeira mural a gás butano para
aquecimento e AQS instantânea
Máquina frigorífica
Caldeira mural a gás butano para
aquecimento e AQS instantânea
Preço total s/ IVA (€)

Custo estimado
da solução (€)

Eficiência a 30%
da carga nominal

Potência
(kW)

400

0,87*

23,6

400

EER=3*

≤ 25*

400

0,87*

23,6

800

Tabela 6- Caldeira mural a gás natural para aquecimento e AQS instantâneas (S6)
Solução S6
Aquecimento
Arrefecimento
Apoio para AQS
*RCCTE

Caldeira mural a gás natural para
aquecimento e AQS instantânea
Máquina frigorífica
Caldeira mural a gás natural para
aquecimento e AQS instantânea
Preço total s/ IVA (€)

Custo estimado
da solução (€)

Eficiência a 30%
da carga nominal

Potência
(kW)

400

0,87*

23,6

400

EER=3*

≤ 25*

400

0,87*

23,6

800

Tabela 7- Caldeira mural de condensação a gás natural para aquecimento e AQS instantâneas (S7)
Solução S7
Aquecimento
Arrefecimento
Apoio para AQS
*RCCTE

Caldeira mural de condensação a gás natural
para aquecimento e AQS instantânea
Máquina frigorífica
Caldeira mural de condensação a gás natural
para aquecimento e AQS instantânea
Preço total s/ IVA (€)

Custo estimado
da solução (€)

Eficiência a 30%
da carga nominal

Potência
(kW)

1750

1,09

25

400

EER=3*

≤ 25*

1750

1,09

25

2150

Tabela 8- Caldeira de chão a diesel com acumulação para condensação e AQS por acumulação (S8)
Solução S8
Aquecimento
Arrefecimento
Apoio para AQS
*RCCTE

Caldeira de chão a diesel para aquecimento
e AQS por acumulação
Máquina frigorífica
Caldeira de chão a diesel para aquecimento
e AQS por acumulação
Preço total s/ IVA (€)

Custo estimado
da solução (€)

Eficiência a 30%
da carga nominal

Potência
(kW)

2190

1,09

25

400

EER=3*

≤ 25*

2190

1,09

25

2590

Tabela 9- Caldeira a biomassa para aquecimento e caldeira mural a gás natural para AQS (S9)
Solução S9
Aquecimento
Arrefecimento
Apoio para AQS
*RCCTE

Caldeira a biomassa
Máquina frigorífica
Caldeira mural a gás natural
Preço total s/ IVA (€)

Custo estimado
da solução (€)
5070
400
700
6170

Eficiência a 30%
da carga nominal
0,60*
EER=3*
0,95

Potência
(kW)
25
≤ 25*
42
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Tabela 10- Caldeira a biomassa para aquecimento e AQS com acumulação (S10)
Solução S10
Aquecimento
Arrefecimento
Apoio para AQS
*RCCTE

Caldeira a biomassa
Máquina frigorífica
Caldeira a biomassa
Preço total s/ IVA (€)

Custo estimado
da solução (€)
5070
400
5070
5470

Eficiência a 30%
da carga nominal
0,60*
EER=3*
0,60*

Potência
(kW)
25
≤ 25*
25

2.2. Condicionantes e premissas do estudo realizado
Para a realização do presente estudo estabeleceram-se algumas premissas relativamente aos
valores a adoptar, que a seguir se enunciam:
a) Todos os parâmetros de estudo, à excepção dos respeitantes aos equipamentos, foram
mantidos constantes;
b) Não foi recalculado o Esolar para cada equipamento convencional de apoio, mantendo-se a
contribuição dos colectores solares constante em todo o estudo;
c) Considerou-se a eficiência de conversão dos equipamentos a 30% da carga nominal;
d) Os preços dos equipamentos são meramente indicativos e incluem todos os acessórios e
instalação em obra, tendo sido obtidos por consulta directa de mercado à data de realização
do presente estudo (2010) e não incluem o IVA;
e) Adoptaram-se os seguintes factores de conversão de energia para efeitos de estimativa da
factura energética: Electricidade (0,1180 Euros/kWh), Biomassa (0,0410 Euros/kWh), Gasóleo
(0,0820 Euros/kWh), Gás natural (0,0570 Euros/kWh), Gás propano (0,1350 Euros/kWh) e Gás
butano (0,1310 Euros/kWh);
f) Na ausência de dados relativos à eficiência nominal dos equipamentos de climatização,
adoptaram-se os valores indicativos do nº 2 do art. 18º do RCCTE;
g) Na ausência de dados relativos à eficiência nominal de sistemas convencionais de
preparação de AQS, adoptaram-se os valores indicativos do nº 3 do Anexo VI do RCCTE.
h) Sempre que a solução não contemplava qualquer equipamento para arrefecimento,
adoptou-se o valor preconizado por defeito no nº 6 do Artigo 15º do RCCTE, assumindo-se,
para efeitos de cálculo uma máquina frigorífica com EER de 3. A existência "potencial" dessa
máquina frigorífica foi contabilizada no cálculo da factura energética. Relativamente ao custo
do equipamento, optou-se por lhe atribuir um valor estimado em 400 euros (sem IVA),
contabilizando apenas um equipamento mono-split.
i) A potência dos equipamentos não excedeu os 25 kW, quer para aquecimento, quer para
arrefecimento, nos termos do RCCTE. Relativamente aos sistemas exclusivamente para AQS,
não existe limite quanto à potência a instalar, tendo-se optado nestes casos por
equipamentos de maior eficiência, em detrimento da potência. Quando os sistemas para AQS
serviam também para climatização (aquecimento), sem serviços diferenciados, a potência de
25 kW não foi excedida. No caso de existirem 2 serviços diferenciados (climatização e AQS), a
potência para climatização não ultrapassou os 25 kW.
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2.3 Indicadores de desempenho
Para comparação das soluções de climatização e de produção de AQS na moradia em estudo,
seleccionaram-se os seguintes indicadores de desempenho relativamente aos edifícios novos:
a) Classificação energética
De acordo com o artigo 3.º do Despacho n.º 10250/2008 de 8 de Abril [6], a classe energética
para edifícios ou fracções de edifícios que sejam objecto de DCR ou CE do tipo A (RCCTE) é
calculada a partir da Equação 1.
R = Ntc / Nt

(1)

A escala de classificação energética de edifícios ou fracções autónomas de edifícios é
composta por 9 classes, em coerência com o previsto na norma EN 15217 [7]. Para edifícios
novos de habitação e grandes reabilitações, as classes energéticas variam entre A+ e B-, de
acordo com os valores de R apresentados na Tabela 11.
Tabela 11 – Classes energéticas para edifícios novos
Classe Energética
A+
A
B
B-

Valor de R
R ≤ 0,25
0,25 < R ≤ 0,50
0,50 < R ≤ 0,75
0,75 < R ≤ 1,00

b) Taxa de emissão de CO2
O valor das emissões de CO2 associadas às necessidades globais de energia primária (Ntc),
expresso em toneladas anuais equivalentes de CO2 [ton CO2/ano], determina-se pela Equação
2, onde Ap representa a área útil de pavimento, em [m2]. O parâmetro 0,0012 corresponde à
taxa de conversão: 0,0012 ton CO2/kgep
Emissões de CO2 = Ntc x Ap x 0,0012

(2)

c) Factura energética
A factura energética para aquecimento (FEaquec.) e arrefecimento (FEarref.), expressa em
€/ano, é calculada, respectivamente, de acordo com as Equações 3 e 4, onde Fc é o factor de
conversão de energia especificado na alínea e) do item 2.2 deste artigo e η representa a
eficiência de conversão a 30% da carga nominal.
FE aquec. = Nic x Ap x FC / η

(3)

FE arref. = Nvc x Ap x FC / η

(4)

d) O período de retorno do investimento
O período de retorno simples (PRS), expresso em anos, é calculado através da Equação 5,
onde CA representa o custo acrescido de investimento relativo à solução adoptada (€) e RA a
correspondente redução anual da factura energética (€/ano).
PRS = CA / RA
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(5)

3. Apresentação e discussão dos resultados
A Tabela 12 resume os resultados para os indicadores de desempenho, após uma análise
detalhada do comportamento térmico do edifício em estrito cumprimento das disposições
regulamentares do RCCTE.
Tabela 12- Indicadores de desempenho obtidos por aplicação do RCCTE
Solução

R

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10

0,88
0,18
0,57
0,17
0,28
0,28
0,17
0,32
0,08
0,01

Classe
energética
BA+
B
A+
A
A
A+
A
A+
A+

Ton.
CO2/ano
1,28
0,27
0,83
0,25
0,40
0,40
0,24
0,47
0,11
0,01

Factura energética, €/ano (%)
Aquecimento
Arrefecimento
AQS
2432 (88,0%)
25 (0,9%)
306 (11,1%)
528 (87,7%)
16 (2,6%)
58 (9,7%)
528 (68,4%)
16 (2,1%)
227 (29,5%)
528 (92,2%)
16 (2,8%)
29 (5,0%)
3104 (93,5%)
25 (0,7%)
192 (5,8%)
1350 (92,6%)
25 (1,7%)
84 (5,7%)
1078 (95,8%)
25 (2,2%)
23 (2,0%)
2113 (92,0%)
25 (1,1%)
158 (6,9%)
1409 (94,4%)
25 (1,6%)
58 (3,9%)
1409 (88,6%)
25 (1,5%)
157 (9,9%)

Custo estimado
s/ IVA (€)
780
9200
8730
10886
800
800
2150
2590
6170
5470

A Figura 2 ilustra graficamente as classes energéticas obtidas com as diferentes soluções
implementadas. Salienta-se o facto da solução padrão (S1) ser aquela que regista um pior
desempenho em termos de classe energética. A solução padrão correspondente à situação
prevista no RCCTE para os casos em que não são preconizadas em projecto quaisquer soluções
para os equipamentos, penalizando fortemente o desempenho do edifício e incentivando por
esta via o projectista a definir o mais cedo possível essas soluções. A solução com melhor
desempenho em termos de classificação energética é a solução S10, que recorre a energias
renováveis, nomeadamente a biomassa, quer para aquecimento, quer para produção de AQS.
Relativamente a este indicador, salienta-se ainda o desempenho das Soluções S2, S4, S7 e S9,
que apresentam classe A+. As classes energéticas estão naturalmente relacionadas com a taxa
de emissão de CO2, correspondendo à melhor classe energética a menor taxa de emissão de
CO2.

Figura 2 – Parâmetro R (Ntc/Nt) para obtenção da classe energética versus equipamento [8]

A Figura 3 apresenta a factura energética anual global obtida para as diferentes soluções e a
desagregação dessa factura para aquecimento, arrefecimento e preparação de AQS. Uma
primeira observação, comum a todas as soluções, é que a maior parcela da factura energética
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é dispendida no aquecimento ambiente, sendo a parcela de arrefecimento quase residual em
termos relativos. A parcela da factura energética para AQS é, na grande maioria dos casos,
relativamente reduzida face à parcela do aquecimento, em especial nas soluções que
utilizaram sistemas de apoio mais eficientes. È de notar que este resultado da factura
energética para AQS só foi possível com recurso a colectores solares, caso contrário a factura
assumiria um peso mais relevante. É de notar que a solução que apresentou o melhor
desempenho em termos de classe energética (Fig. 2, solução S10), não corresponde à situação
com menor factura energética, sendo aliás a quarta pior solução. Note-se ainda que a pior
solução em termos de classe energética (Fig. 2, Solução padrão) apresenta também uma das
piores soluções em termos de factura energética, mas não necessariamente a pior solução. De
entre as soluções que apresentaram classe A+ (S2, S4, S7 e S9), aquelas que apresentam uma
factura energética mais reduzida são as soluções S2 e S4, sendo que relativamente a estas, as
soluções S7 e S9 mais do que duplicam a factura energética.

Factura energética anual (€/ano)
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Figura 3 - Desagregação da factura energética anual (€/ano) versus equipamento [8]

A Figura 4 compara os custos de implementação das diferentes soluções. De entre as soluções
que apresentaram melhor desempenho na avaliação conjunta dos indicadores anteriores (S2 e
S4), aquela que apresenta um custo de implementação mais reduzido é a solução S2,
correspondente à instalação de bomba de calor/máquina frigorífica para climatização e uma
caldeira mural a gás natural para apoio na produção de AQS.
Custo de implementação das soluções (€)
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Figura 4 – Custo de implementação das soluções (€) versus equipamento [8]
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A Figura 5 ilustra graficamente o período de retorno simples de investimento para as
diferentes soluções, sendo evidente que a solução S2 pode ser mais vantajosa que a solução
S4. Outras soluções (S5, S6 e S7) apresentam menor período de retorno, mas produzem
anualmente uma maior factura energética (Fig. 3) e uma classe energética igual ou inferior à
solução S2.

Período de retorno simples de investimento (anos)

5,50
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1,50

0,50

-0,50

Solução 2 Solução 3 Solução 4 Solução 5 Solução 6 Solução 7 Solução 8 Solução 9 Solução 10

Figura 5 - Período de retorno simples de investimento (anos) [8]

4. Conclusões
Os resultados obtidos são válidos para as situações analisadas e para as premissas assumidas.
No entanto, algumas conclusões podem ser salientadas:
a) Os indicadores de desempenho analisados constituem parâmetros relevantes no auxílio à
decisão sobre os sistemas de climatização e de apoio para AQS a implementar. O equilíbrio
mais adequado entre os vários indicadores deve ser tecnicamente justificado de forma a
habilitar o decisor (promotor ou dono de obra) sobre a solução mais conveniente, suas
vantagens e desvantagens.
b) O peso dos sistemas de climatização e de produção de AQS, quer na factura energética,
quer na classificação energética é muito significativo, sendo de recomendar que a decisão
sobre estes sistemas seja avaliada pelas diferentes especialidades envolvidas.
c) A uma boa classificação energética, com taxas de emissão de CO2 reduzidas, não
corresponde necessariamente uma menor factura energética.
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Área Científica – CT 10 - Ambiente
Resumo
Parte do escoamento superficial de bacias urbanas pode entrar nas redes de drenagem, resultando na infiltração de
caudais que podem pôr em causa o funcionamento hidrodinâmico da rede. A partir de dados de precipitação estimouse o escoamento superficial na bacia de drenagem de Vila Fernando para o período entre Janeiro de 2008 e Junho de
2010 (22 meses) e relacionaram-se estes dados com medições de caudal efectuadas à entrada da ETAR, tendo sido
detectada infiltração significativa que, em média, foi de 52% do caudal total medido. Após o levantamento físico da
rede e a estimativa dos caudais de operações, procedeu-se à modelação da rede utilizando o software SWMM,
verificando-se que 64 troços não apresentavam condições para um bom escoamento e 38 troços funcionavam bem,
inclusive para situações de infiltração extrema, havendo necessidade de intervenção local para a correcção de
inclinações de colectores e de profundidades de caixas de visita.
Palavras-chave: Caudal de infiltração; Modelação; Rede de drenagem

1 Introdução
As ligações ou descargas indevidas de águas pluviais em redes de drenagem de águas residuais
são uma das preocupações actuais das entidades gestoras (EG) de sistemas de águas residuais,
sendo um dos principais factores responsáveis pelo fraco desempenho, quer das redes, quer
do tratamento a jusante, com aumento de custos de exploração difíceis de controlar. As
redes de drenagem mais vulneráveis são as que incluem menores diâmetros de colectores,
sendo sujeitas a sobrecarga hidráulica provocada por afluências pluviais de ligações indevidas
de sumidouros ou ramais pluviais, ou por infiltração directa nos elementos da rede. De acordo
com (1,2,3), em muitos casos estas ocorrências têm, como principais consequências, a
degradação estrutural de colectores, inundações e aumento do caudal afluente à ETAR, com
diluição da água residual que pode ser prejudicial ao tratamento (4) e a descarga de
excedentes para meios receptores sem tratamento adequado.
Apesar de se conhecerem as consequências que os caudais indevidos podem ter nos sistemas
de saneamento, o problema é de difícil localização e quantificação. A monitorização
instantânea destes fenómenos requer a utilização de equipamentos para a medição de
precipitação e do nível em caixas de visita (CV), que, muitas vezes, acarreta custos
insustentáveis para as EG. Alternativamente, pode-se, por aproximação, realizar estimativas,
quer do caudal de águas residuais escoado, quer da infiltração em colectores, recorrendo a
métodos estatísticos e a medições pontuais. Além da infiltração superficial e sub-superficial
associada ao escoamento, existe também a infiltração de águas subterrâneas, bem como o
risco de extrafiltração para o exterior, que pode levar à contaminação de origens de água.
A utilização de modelos de simulação constitui uma ferramenta particularmente útil na fase
de projecto e na operação ou reabilitação dos sistemas existentes, para diagnosticar o
respectivo funcionamento (5). Esta ferramenta pode ser muito útil para avaliar a capacidade
dos sistemas existentes em tempo real e testar soluções para resolver problemas detectados,
ou para testar diferentes procedimentos para explorar os sistemas para cenários de
ocorrências extremas (p.e. precipitações intensas ou aumento da população flutuante). Os
programas que simulam o comportamento dos sistemas de drenagem modelam o escoamento
dinâmico incluindo os modelos hidrológicos e hidráulicos, resolvem as equações completas de
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Saint Venant e, na sua maioria, podem ser aplicados à modelação do escoamento superficial,
do escoamento com superfície livre (em canais e colectores), especialmente em condições
críticas, tal como inversões de fluxo, efeitos de jusante e escoamento sob pressão e ainda da
qualidade da água e transporte de sedimentos.
O modelo SWMM (Storm Water Management Model) (6) é dos mais utilizados para a simulação
do escoamento e transporte de poluentes em bacias urbanas, bem como em colectores
(pluviais e pseudo-separativos, ou de águas residuais domésticas com infiltração). Trata-se de
um modelo dinâmico 1D com módulos para a transformação de dados de precipitação em
dados de escoamento, transporte na rede de drenagem, modelação hidrodinâmica em
colectores e canais e simulação da qualidade da água. A bacia de drenagem é dividida em
sub-bacias contributivas para cada CV, podendo a cada uma delas ser associada uma fracção
da precipitação ou do escoamento. A propagação do escoamento superficial é simulada com
base no método do hidrograma unitário e perdas hidrológicas, incluindo retenção superficial e
infiltração. Os componentes do sistema de drenagem são modelados a partir do conceito nótroço, incluindo-se as sub-áreas contributivas em cada nó (CV) de acordo com as
caracteristicas das sub-bacias observadas localmente.
O objectivo deste trabalho é o de apresentar os resultados da simulação da rede de drenagem
de Vila Fernando (Guarda) e avaliação do seu funcionamento hidrodinâmico para diferentes
cenários de infiltração no período de 1 de Janeiro de 2008 a 31 de Outubro de 2009 (22
meses), após um levantamento físico da mesma com apoio dos SMAS da Guarda.
O procedimento experimental envolveu as 4 fases seguintes:
1) Delimitação da área de drenagem que podia contribuir com águas residuais e infiltração
de águas pluviais para a ETAR de Vila Fernando (povoações de Vila Fernando e Vila Fernando
Gare) e estimativa do respectivo escoamento.
2) Levantamento de medições de caudal efectuadas à entrada da ETAR de Vila Fernando
(i.e. do caudal efectivo que entrou na ETAR) e estimativa do caudal médio de águas pluviais
que se infiltrou na rede de drenagem de águas residuais (afluências indevidas) e que foi
detectado à entrada da ETAR. Dados fornecidos pelas Águas do Zêzere e Côa.
3) Levantamento da rede drenagem, incluindo a rede de colectores, CV, distância entre CV,
acessórios de rede, diâmetro dos colectores, cotas de superfície das CV ou do terreno e
profundidade à soleira dos colectores. Trabalho realizado com apoio do SMAS da Guarda.
4) Modelação matemática do funcionamento da rede para 3 cenários: tempo seco (sem
infiltração), infiltração média (52%) e infiltração máxima (93%).

2 Material e Métodos
2.1 Delimitação da área de drenagem
A delimitação da bacia hidrográfica contributiva para Vila Fernando, a selecção de estações
udométricas, a recolha de dados de precipitação e a estimativa da precipitação média,
intensidade de precipitação e escoamento médio mensal para os 22 meses de estudo são
apresentados em (7). A bacia de drenagem urbana de Vila Fernando Gare apresenta uma área
de cerca de 0,07 Km2, enquanto a de Vila Fernando estende-se por cerca de 0,35 Km2. São
ambas compostas, essencialmente, por habitações unifamiliares com áreas impermeabilizadas
nos pátios circundantes das casas, pequenas quintas, jardins e ruas alcatroadas.

2.2 Caudal afluente à ETAR de Vila Fernando
O caudal mensal de águas residuais afluente à ETAR foi determinado a partir de leituras
mensais de volume registadas num caudalímetro do tipo Venturi, instalado na tubagem de
saída da obra-de-entrada, com ligação a um transdutor de caudal tipo ICI, modelo digital,
preparado para o registo de caudal instantâneo.
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2.3 Levantamento e caracterização da rede de drenagem de Vila Fernando
A rede de drenagem de Vila Fernando é do tipo pseudo-separativa e recolhe as águas residuais
de Vila Fernando e Vila Fernando Gare, embora tenha algumas ligações pluviais (a maior parte
não identificada). As populações residente e flutuante associadas à rede são de 202 e 167
habitantes, respectivamente. Como o projecto da rede de drenagem não estava disponível, e
não havendo dados suficientes para avaliar o funcionamento da rede de drenagem de águas
residuais, solicitou-se ao SMAS da Guarda ajuda no levantamento de dados em falta (distância
entre CV, acessórios de rede, diâmetro dos colectores, cotas de superfície das CV e do
terreno e profundidades à soleira dos colectores), que acabou por constituir uma parte
importante para a realização deste trabalho.
Com base nos dados de consumo (volume de água potável registada nos contadores de Vila
Fernando e Vila Fernando Gare) e de população fixa e flutuante estimou-se uma capitação
média para a zona de estudo que se cifrou em 177 L/hab.d. Tendo em atenção que parte do
volume contabilizado não foi utilizado para usos domiciliários, mas para a rega de hortas e
jardins, perfazendo cerca de 20%, a capitação de águas de consumo no período de estudo foi
fixado em 140 L/hab.d. A partir destes dados foi possível calcular os caudais médios, de ponta
e de operação actuais na rede, de acordo com o procedimento de cálculo sugerido no
Decreto-Regulamentar nº 23/95, que é detalhadamente apresentado em (7).

2.4 Simulação do funcionamento da rede de drenagem
Após a definição física da rede, foram determinadas as condições de funcionamento
hidrodinâmico dos vários troços para 3 cenários que ocorreram no período de estudo, através
da estimativa dos valores dos seguintes parâmetros hidráulico-sanitários: velocidade de
escoamento (U), tensão de arrastamento (τ) e razão altura de escoamento sobre diâmetro
(h/D).
O impacto da infiltração de águas pluviais no funcionamento da rede de drenagem de águas
residuais foi, assim, avaliado através da comparação entre a variação das características
hidrodinâmicas da rede em tempo seco e nos dois cenários com infiltração com recurso ao
modelo SWMM.

3 Resultados e Discussão
3.1 Variação do caudal de infiltração
Na Figura 1 apresenta-se a variação de caudal médio escoado e detectado à entrada da ETAR.
O caudal médio registado à entrada da ETAR no período em estudo foi de 50,3 m 3/d (águas
residuais e infiltração de águas pluviais), i.e., próximo do valor assumido para o projecto da
ETAR no ano de arranque (53 m3/d). O caudal detectado entre Junho e Novembro de 2008 e
entre Junho e Setembro de 2009 poderá ser considerado essencialmente caudal de águas
residuais domésticas ou caudal de tempo seco (17,4 m3/d, em média), apesar de ter sido
detectado algum escoamento pluvial para a bacia drenante de Vila Fernando nestes 10 meses.
O caudal médio de tempo seco registado à entrada da ETAR foi, assim, cerca de 33% do valor
mínimo admitido no projecto da ETAR, o que pode ser explicado pela falta de ligações
previstas para a ETAR. Esta entrou em funcionamento em Abril de 2007 e, durante o período
do estudo, parte da rede de drenagem ainda não estava ligada (de acordo com a EG, a
população ligada actualmente ainda é inferior ao valor previsto para o ano 0 no projecto da
infra-estrutura).

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING UBI2011 - 28-30 Nov 2011 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

Caudal medido à entrada ETAR

Caudal máximo admitido na ETAR

Caudal minimo admitido na ETAR

Caudal pluvial
8000

Caudal de águas residuais (m 3/d)

450

7000

400
6000
350
Caudal de tempo seco
(águas residuais)

300

5000

250

4000

200

3000

150
2000
100

Caudal de águas pluviais (m 3/d)

500

1000

50

Set-09

Out-09

Jul-09

Ago-09

Jun-09

Abr-09

Mai-09

Fev-09

Mar-09

Jan-09

Nov-08

Dez-08

Set-08

Out-08

Jul-08

Ago-08

Jun-08

Abr-08

Mai-08

Fev-08

Mar-08

0
Jan-08

0

Tempo (meses)

Figura 1 – Variação do escoamento superficial e do caudal médio à entrada da ETAR
(valores médios diários por mês no período 1 de Janeiro de 2008 a 31 de Outubro de 2009)

O caudal médio que atingiu a ETAR nos meses com escoamento superior a 2100 m3/d (Janeiro,
Fevereiro, Abril, Maio e Dezembro de 2008, Janeiro, Fevereiro e Outubro de 2009) foi em
média de 93 m3/d (com um máximo de 242,1 m3/d em Fevereiro de 2009) a que correspondeu
uma infiltração média de 75,6 m3/d (e uma infiltração máxima de 224,7 m3/d em Fevereiro
de 2009), ou seja, cerca duas vezes superior ao mínimo admitido para a ETAR (53 m 3/d) e
muito próximo ao máximo (98 m 3/d), que, neste último caso, só seria previsível atingir em
2047. A percentagem de infiltração média foi de 52% e a máxima de 93%, o que poderia ter
resultado em sobrecarga e extravasamento do sistema de drenagem e tido um efeito negativo
no desempenho da ETAR. Observa-se, assim, uma proporcionalidade entre o caudal escoado
nas bacias de drenagem de Vila Fernando e Vila Fernando Gare e o que se infiltrou e atingiu a
ETAR, com excepção para o mês de Fevereiro de 2009 (Figura 1).
Estes valores são superiores aos detectados por (8,9) que registaram valores de caudal de
infiltração em diversas bacias de drenagem até 50% do caudal de tempo seco. No entanto,
Amorim (3) detectou, numa rede de drenagem de Viana do Castelo, infiltrações de águas
pluviais que totalizavam entre 0,9 e 1,5 vezes o caudal médio de águas residuais de tempo
seco. De acordo com Cardoso et al. (1) entre 30% a 40% da infiltração na rede tem origem em
deficiências ou vulnerabilidades das ligações domiciliárias. A estes pontos, acrescenta-se a
entrada através de tampas e do corpo de CV e ligações clandestinas.
A norma alemã DWA-A 118E (10) considera, para o dimensionamento de sistemas de drenagem
urbana, um caudal de infiltração igual a 100% do caudal doméstico podendo, em casos
justificados, assumir outra magnitude ou ser calculado em função da área drenada. O Decreto
Regulamentar Nº 23/95 também considera uma regra análoga, mas apenas para o ano
horizonte de projecto. Normalmente, iguala o caudal de infiltração ao médio diário de águas
residuais (para aglomerados populacionais com colectores a jusante inferiores a 300 mm), a
0,5 m3/(d∙cm∙D∙km) (em médios e grandes aglomerados populacionais) ou a 1 L/s∙km (em
médios aglomerados populacionais, desde que fique garantida a eficaz estanquidade da rede
no que respeita aos colectores, juntas e CV).

3.2 Influência da infiltração no funcionamento hidráulico-sanitário da rede
de drenagem
No local de estudo foram identificadas 103 CV (102 troços). Foi reconstruída a rede em
termos de localização das CV e seu comprimento (L), cotas do terreno, inclinação do terreno
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(it), inclinação do colector (ic) e altura de escavação (he). A ic foi ajustada, quando
necessário, para corresponder às He observadas. Tendo em atenção a capacidade de
drenagem instalada, procedeu-se à verificação do funcionamento dos 102 troços para 3
cenários distintos: caudal de tempo seco, caudal com uma infiltração média de 52%, caudal
com uma infiltração máxima de 93%.
Após construção da rede de drenagem no SWMM, optou-se por fazer uma análise do
funcionamento da rede sem considerar as áreas drenantes para cada CV, o que implicaria ter
acesso às inclinações do terreno em torno de cada CV e à percentagem de área permeável do
solo em cada área drenante. Assim, decidiu-se introduzir directamente em cada CV o caudal
de operação (Q(op)), que já inclui a percentagem de infiltração para os diferentes cenários.
Esta opção também é considerada por (5) e (6). A título exemplificativo, apresenta-se, na
Tabela 1, os valores respeitantes aos troços iniciais (montante) e do troço final (jusante). Os
valores para os 102 troços são apresentados em (7).
Tabela 1 - Caudais a introduzir em algumas das CV para simulação da rede com o SWMM
Troço
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Cenário 1
(sem infiltração)
0,204
0,246
0,246
0,317
0,389
0,444
0,475
0,498
0,527

79

ETAR

1,498

Q(op) (l/s)
Cenário 2
(infiltração média: 52%)
0,310
0,375
0,375
0,482
0,592
0,676
0,723
0,758
0,803

Cenário 3
(infiltração máxima: 93%)
0,393
0,475
0,475
0,611
0,750
0,857
0,916
0,960
1,017

2,280

2,889

Os dados obtidos permitem verificar que, na generalidade dos troços, o caudal em tempo
chuvoso aumentou cerca de 1,5 e 2 vezes relativamente ao do período seco, atingindo, à
entrada da ETAR, 2,28 L/s e 2,89 L/s para as situações de infiltração intermédia e infiltração
máxima, respectivamente.
A Figura 2 apresenta a inclinação de cada colector na rede construída no SWMM, verificandose que a maioria dos troços apresenta inclinação baixa (troços a azul) e os troços 51.2-51,
32,1-32 e 33-32 apresentam uma inclinação superior a 10% (troços a amarelo e vermelho). Os
troços com maior escoamento foram os compreendidos entre a CV32 e a CV79, CV58 e a CV79
e CV79 e a ETAR, este último juntando as várias confluências da rede. As Figuras 3 a 5
mostram a variação da velocidade ao longo dos troços para os diferentes cenários, após a
simulação.
Os resultados obtidos com a simulação matemática permitem verificar que, para o Cenário 1,
em 64 dos troços os valores de U e τ estão em desconformidade com os critérios definidos no
Decreto-Regulamentar 23/95 (i.e. os valores apurados não cumprem os seguintes critérios:
0,6 ≤ U ≤ 3 m/s e τ > 1,5 N/m2). Para o Cenário 2, 55 troços apresentam desconformidade
relativamente a U e τ, enquanto que para o Cenário 3 se registou desconformidade em 47
troços (linhas a azul claro e azul escuro). Assim, a simulação dos 3 cenários permite verificar
que a infiltração na rede acaba por ser benéfica, uma vez que o número de troços em
incumprimento relativamente a U e τ diminui 25% do Cenário 1 para o Cenário 3.
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Figura 2 – Inclinações de colector instaladas em Vila Fernando

Figura 3 – Velocidade de escoamento na rede de drenagem de Vila Fernando (Cenário 1 – caudal de tempo seco)
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Figura 4 – Velocidade de escoamento na rede de drenagem de Vila Fernando
(Cenário 2 – caudal com infiltração média)

Figura 5 – Velocidade de escoamento na rede de drenagem de Vila Fernando
(Cenário 3 – caudal com infiltração máxima)
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Ou seja, 62% dos troços necessitariam de uma inclinação de colector superior à instalada,
apresentando-se na Tabela 2 os valores que seria necessário implementar em alguns daqueles
64 troços para se verificar o cumprimento dos respectivos critérios. Os restantes valores são
apresentados em (7). Esta alteração de inclinação implicaria uma escavação adicional de
aproximadamente 254 m.
Tabela 2 - Inclinações necessárias para alguns dos troços em desconformidade, para o cumprimento dos parâmetros
hidráulico-sanitárias na rede de drenagem de Vila Fernando
ic
U
τ
Troço
h/D
(m/m)
(m/s)
(N/m2)
4
5
0,026
0,660
0,045
1,508
5
6
0,023
0,675
0,052
1,513
19
18

18
17

0,031
0,027

0,645
0,655

0,038
0,044

1,522
1,507

17,3
17,2

17,1
17,1

0,045
0,051

0,607
0,603

0,026
0,024

1,525
1,561

15,3
15,2

15,2
15,1

0,056
0,040

0,601
0,616

0,022
0,029

1,590
1,515

15

14

0,019

0,708

0,064

1,550

A solução para o bom funcionamento da rede, face às condições de operação actuais, seria a
sua reparação para minimizar a infiltração de águas pluviais, introduzindo, por exemplo,
colectores de PEAD, e para melhor o funcionamento hidráulico, aumentando a inclinação dos
colectores em 64 troços e a profundidade das caixas de visita. A instalação de diâmetros de
colector inferiores ao mínimo regulamentar (200 mm) poderia também levar ao
melhoramento da velocidade e da tensão de arrastamento.

4 Conclusões
Os resultados deste estudo permitem concluir que a infiltração média de águas pluviais na
rede de drenagem de águas residuais de Vila Fernando foi de 34 m 3/d (i.e. em média, 52,2%
do caudal detectado entrada da ETAR era pluvial). O caudal médio de águas residuais de
tempo seco (quase exclusivamente de origem doméstica) foi de 17,4 m 3/d, cerca de 33% do
valor mínimo admitido no projecto da ETAR (53 m 3/d). A modelação da rede permitiu
perceber que 64 dos 102 troços estão em desconformidade com os critérios de velocidade e
tensão de arrastamento, ou seja, 62% dos troços necessitariam de uma inclinação de colector
superior à instalada. A rede de drenagem está sobredimensionada para os caudais de águas
residuais gerados nas duas povoações, permitindo, inclusive, o escoamento de um caudal de
infiltração de 93% sem haver extravasamento nas caixas de vista.
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Área Científica – CT14
Resumo
Com este trabalho pretendeu-se averiguar se as propriedades de materiais geopoliméricos produzidos a partir de
lamas residuais das minas da Panasqueira são adequadas para a utilização como agregados artificiais (AAG) para
unidades de filtração destinadas ao tratamento de águas residuais.
Foi determinada a resistência à compressão de provetes com dimensões 40x40x40 mm3, para diferentes de períodos
de cura ambiente, e após diferentes períodos de imersão em água.
Como o material pode ser usado no tratamento de águas residuais provenientes de actividades industriais, foi
estudada a sua durabilidade em soluções com 5% de ácido acético e ácido sulfúrico com um pH inicial de 0,5 e 2,4
respectivamente.
Foram produzidos agregados artificiais com diâmetro efectivo de 2 cm para serem usados como meio de enchimento
de filtros e foram determinadas algumas propriedades como a densidade, microporosidade, durabilidade em meio
húmido, absorção de água e índice de vazios.
Palavras-chave: agregados artificiais; resistência à compressão; geopolímeros; tratamento de águais residuais;
resistência aos ácidos
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1. Introdução
Os geopolímeros são obtidos por uma reacção química complexa (condensação-polimerização)
de materiais alumino-silicatados, designados por precursores (por exemplo, resíduos de lama,
cinzas volantes, escórias e argilas calcinadas) que decorre em ambientes fortemente
alcalinos. O resultado final depende da composição química e mineralógica dos materiais
precursores, temperatura de cura, o tempo de cura, teor de água e tipo e concentração
de compostos alcalinos (1,2,3,6). Os geopolímeros têm potencial para utilização em ETAR’s,
devido à sua boa resistência mecânica, boa durabilidade, capacidade de resistência a ácidos
e sulfatos. Também deve apresentar porosidade adequada, indíce de vazios e
superfície específica adequadas e não alterar as suas características em água (ou seja,
não alterando o pH ou liberar materiais perigosos para a água).
Estudos anteriores demonstraram que os alumino-silicatos de lamas residuais de uma
exploração mineira de tungsténio local têm muito boa reactividade com activadores alcalinos
(silicato de sódio e hidróxido de sódio) após calcinação térmica (entre 800 ºC e 950 ºC) para a
produção de agregados artificiais geopoliméricos (AAG) muito resistentes (10 a 90 MPa)
(4,5).
Foram avaliadas a resistência à compressão sobre a mistura com razões
R(Silicato/Hidróxido)=4 e R(Precursor/Silicato) = 5 para diferentes tempos de cura a seco,
bem como para diferentes períodos adicionais de imersão em água, algumas propriedades
como densidade, microporosidade, durabilidade em meio húmido, absorção de água e índice
de vazios e a resistência em meio ácido.

2. Materiais e métodos
2.1 Ensaios de compressão
A partir de lamas de resíduos (P – precursor) das Minas da Panasqueira após calcinação a 800
ºC durante 2 horas como é sugerido em (6) foram produzidos agregados artificiais
geopoliméricos (AAG). A composição química dos referidos resíduos foi determinada por
espectroscopia de energia dispersiva (EDS, Rontech, Germany) (Tabela 1) e a composição
mineralógica foi obtida através da difracção de raios – X (Rigaku, DMAX III/C), (Fig. 1).
Tabela 1- Composição química (% em massa) da lama residual das Minas da Panasqueira
Constituintes

MgO

Al2O3

SiO2

SO3

K2O

CaO

TiO2

Fe2O3

ZnO

Resíduos de
minas

2.86

14.92

55.57

5.84

3.54

1.15

0.66

14.58

0.89

Pode observar-se que 70% da sua composição em óxidos é Al2O3 e SiO2 e a razão SiO2/Al2O3
encontra-se entre 3 e 4. Estes resíduos são constituídos principalmente por quartzo e
muscovite. Foram usadas as soluções de silicato de sódio (S) (Na 2SiO, L60) e de hidróxido de
sódio (H) (NaOH, 10M) como activadores alcalinos do percursor.
No seguimento dos resultados dos ensaios preliminares referidos em (7) foi escolhida a
mistura que apresentou maior estabilidade em água com as razões R(S/H)=4 e R(P/S) = 5
para testar a resistência à compressão antes e após imersão em água. Foram produzidos
provetes de 40x40x40 mm3 num total de 210 amostras e submetidos a um período inicial de 7
dias a 20 ºC e aproximadamente 40% de humidade relativa após o qual foram desenformados
e mantidos nas mesmas condições durante os períodos de 14, 21, 28, 35, 42, 63 e 91 dias.
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Figura 1 – Espectros XRD da lama residual das Minas da Panasqueira

Depois de cada período de cura seguiram-se períodos de imersão em água de 24 horas, 7, 14,
21, 28, 35, 42, 63, e 91 dias (i.e. por períodos de 1 a 13 semanas). Para cada combinação
tempo de cura e período de imersão foram colocadas 3 replicações em recipientes separados
com aproximadamente 1 L de água da torneira. Durante o período de imersão em água esta
foi mudada de 2 em 2 dias.
A força de resistência à compressão foi determinada de acordo com a norma ASTM C 109 para
testar betão.

2.2 Teste de resistência aos ácidos
Estudou-se também a durabilidade dos agregados quando colocados em contacto com
soluções ácidas nomeadamente a uma solução com 5% de ácido acético - CH3COOH, ácido
fraco – e uma solução com 5% de ácido sulfúrico - H2SO4, ácido forte – com um pH inicial de
0,5 e 2,4, respectivamente.
Para este estudo foram produzidos 18 provetes iguais aos utilizados nos ensaios de resistência
à compressão e curados a 20 ºC durante 35 dias. Foram medidas as arestas dos cubos, foram
pesados e foi observada a cor e a aparência da sua superfície. Nove dos provetes foram
imersos na solução de ácido acético a 5% e os outros 9 na solução de ácido sulfúrico a 5% a
uma temperatura constante. Foram usados 3 períodos de imersão 1, 2 e 3 meses para cada
grupo e 3 repetições para cada período de imersão. No final de cada um destes períodos foi
avaliada a variação do comprimento das arestas, a perda de peso em massa das amostras e
foram testadas quando à resistência à compressão. Foi anotada também a transparência e a
cor da solução em que estavam imersos.

2.3 Outras propriedades
Para estudar outras propriedades determinantes para a aplicação deste material na filtração
foram produzidos corpos de prova, designados por agregados (AAG), com um diâmetro de 2
cm (Fig. 2) e foram determinados o desgaste em meio húmido, densidade, microporosidade,
absorção de água e índice de vazios.
Para o desgaste em meio húmido realizou-se o teste de durabilidade Slake que se usa para
estimar a resistência de fragmentos iguais de rocha branda com 40-60g cada. O índice de
durabilidade Slake corresponde à percentagem de massa seca dos fragmentos retidos num
cilindro de malha de 2.0 mm depois de secagem em estufa e de um ou dois ciclos de 10
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minutos em rotação dentro de água isto é sob o efeito de abrasão. Os resultados do teste são
expressos por índices de durabilidade de Slake que se designam por Id1, obtido após o primeiro
ciclo, e Id2 obtido após o 2º ciclo.
Neste estudo foram testados, apenas num ciclo, dois grupos de AAG: um constituído por
amostras curadas a 20ºC durante 35 dias e um outro constituído por amostras curadas a 20 ºC
durante 35 dias, imersas em água durante 63 dias e secos novamente a 20 ºC. Antes da
realização do teste, ambos os conjuntos foram secos numa estufa a 105 ºC durante 24 horas.
Foram ainda determinadas a densidade, microporosidade, absorção de água e índice de
vazios. A densidade, absorção de água (em % de massa seca) após imersão durante 24 horas
dos AAG foi determinada através de procedimentos resultantes da adaptação da norma
EN1097-6, utilizado para outros agregados. O índice de vazios foi determinado através de
procedimentos resultantes da adaptação da norma EN1097-3.

Figura 2 – Agregados artificiais geopoliméricos

A porosidade foi estudada através da porosimetria de mercúrio. É uma técnica bem conhecida
que nos dá a distribuição de tamanho de poros em sólidos, por determinação do volume de
mercúrio que penetra na amostra e que varia com a pressão que se aplica de forma
crescente. Através desta técnica é possível obter volume total de poros, o volume de material
e densidade, percentagem de porosidade intersticial, distribuição de volume de poros pelo
tamanho dos poros e da área dos mesmos. Neste estudo, foi utilizado um microporosímetro de
mercúrio PoreSizer 9500 V1.07 (Micrometics, EAU) e foram testadas amostras do AAG, com 35
dias de cura a 20 ºC.

3. Resultados e discussão
3.1 Ensaios de compressão
Independentemente do tempo de cura, a resistência à compressão reduziu-se
aproximadamente para metade dos valores iniciais (a seco) após 24 horas de imersão (Fig. 3).
Este decréscimo verifica-se durante as 4 primeiras semanas de imersão estabilizando depois
em valores entre 1 e 2 MPa. Para longos períodos de cura (91 dias) estes valores estabilizam
após 6 semanas de imersão.
Estes resultados mostram que a imersão em água leva a um decréscimo na resistência à
compressão do geopolímero como foi observado (8,9) para metacaulino activado
alcalinamente. Como foi adicionada água à mistura (cerca de 10% da massa do percursor)
para se obter uma boa trabalhabilidade, esta terá afectado a hidrólise dos componentes do
material original dificultando a policondensação (dos monómeros) traduzindo-se na
desestabilização da matriz geopolimérica o que poderá querer dizer que o processo de
activação não se terá completado. Por outro lado o período de imersão em água terá também
contribuido para este fenómeno. Além disso, os iões de álcalis terão sido lixiviados para o
exterior da superfície dos geopolímeros levando ao aumento do pH, que pode ter contribuído
para a perda de resistência.
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Figura 3 - Resistência à compressão ao longo do período de imersão em água para atemperatura de cura de 20 º C

A resistência à compressão após imersão estabiliza em torno de 1-2 MPa e são similares aos
valores apresentados pela LECA (1,7 MPa), que precisa de altas temperaturas para ser
produzida, e diferem bastante dos agregados de granito que apresentam uma elevada
resistência à compressão (até 120 MPa) (10). Os agregados AAG apresentam vantagens
relativamente aos outros materiais por serem obtidos a partir de resíduos (ou seja, promove a
reutilização de resíduos de lamas de minas), produzidos a baixa temperatura, apresentarem
boa estabilidade na água e não alterarem significativamente as suas características, serem
potencialmente mais duráveis e, portanto, poderão ter a mesma eficácia de outros materiais
para a remoção de poluentes de efluentes.

3.2 Resistência aos ácidos
Os resultados mostram que o pH das soluções de H2SO4 e CH3COOH aumentou para
aproximadamente 0,6 e 4,4 pontos, respectivamente, nos primeiros dias, e permaneceu
estável durante o tempo restante da experiência. As amostras mantiveram o seu tamanho e
cor ao longo do período de imersão de três meses em ambas as soluções de ácido (Fig. 4 e 5),
mas um ligeiro depósito foi observado em algumas amostras colocadas em solução de ácido
forte.
Independentemente do período de imersão, a percentagem de perda de peso em massa foi
um pouco maior para as amostras imersas na solução de H2SO4, ou seja, foi cerca de 0,1%
maior do que nas amostras imersas na solução de CH3COOH, como se apresenta na Figura 6.
Estes resultados (11) mostram que as amostras foram bastante resistentes ao ataque de um
ácido forte apresentando percentagens de perda de peso em massa menores que os
observados por Bakharev (12) com cinzas volantes activadas por hidróxido de sódio (as perdas
de peso em massa na acético e ácido sulfúrico soluções (5%) foram de 0,5% e 2%,
respectivamente). No mesmo estudo, amostras activadas com solução de silicato de sódio
apresentaram 3,8% de ganho de peso na solução de CH3COOH e 2,6% de perda de peso na
solução de H2SO4.
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Figura 4 - WGA antes de imersão em ácido sulfúrico

Figura 5 - WGA após de imersão em ácido sulfúrico
durante 3 meses

Figura 6 – Perda de peso em massa para amostras expostas a solução ácidas 5%

As mudanças nesta percentagem podem ser explicadas pela despolimerização e libertação de
ácido silícico das amostras e a substituição dos catiões Na+ e K+ pelo hidrogénio ou ião H+ (6).
Os ensaios de resistência à compressão (Fig. 7) de provetes imersos nas soluções ácidas
mostraram que os resultados obtidos após imersão durante 28 dias na solução de ácido
acético são semelhantes aos que se obtiveram para as amostras curadas durante 35 dias a
20ºC (4 a 5 MPa) (6). Com o aumento do tempo de imersão também houve um ligeiro aumento
na resistência à compressão
Após 28 dias de imersão no ácido forte, as amostras aumentaram a sua resistência à
compressão até 6,5 MPa mantendo uma resistência estável até ao final do tempo.
No entanto, independentemente do tempo de imersão, a resistência à compressão das
amostras imersas no ácido fraco foi, em geral, inferior aos resultados obtidos para o ácido
forte (isto é, a solução CH3COOH -o ácido fraco- parece ter enfraquecido a estrutura do AAG).
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Figura 7 – Evolução ao longo do tempo da resistência à compressão, após contacto com soluções ácidas

Testes realizados por Bakharev (12), em amostras activadas por uma solução de hidróxido de
sódio, verificou-se uma perda de resistência à compressão rápida após imersão em solução de
ácido acético a 5% (cerca de 45% de perdas, após dois meses de imersão), recuperando
ligeiramente e apresentando cerca de 40% do redução de resistência à compressão após de 6
meses em solução. Outras amostras activadas por silicato de sódio apresentaram um
decréscimo cerca de 60% de declínio da força após 6 meses de imersão. Foram usadas linhas
de tendência polinomial para mostrar a tendência de evolução da resistência à compressão
nos dois tipos de amostras, porque se observaram flutuações significativas e demorou algum
tempo até se obterem os valores iniciais. Estas variações estarão possivelmente ligadas à
quebra de alguns componentes geopoliméricos e migração de bases dos provetes para a
solução resultante do ataque ácido.
Nos mesmos testes, as amostras activadas por hidróxido de sódio e expostas a uma solução de
ácido sulfúrico (5%) obtiveram um bom desempenho, com 6,4% no primeiro mês do teste e um
decréscimo de resistência à compressão gradual de 4% todos os meses obtendo, após 4 meses
de imersão, uma perda de resistência próxima de 17,5% tendo estabilizado de seguida. As
amostras activadas com silicato de sódio apresentaram variação muito pequena na aparência,
mas teve perda de resistência de 82% dois meses após o teste. Assim, o material cristalino
geopolimérico preparado com hidróxido de sódio parece ser mais estável no ambiente
agressivo de soluções de ácido sulfúrico e ácido acético do que o geopolimérico amorfo
preparado com um activador de silicato de sódio. Isso pode acontecer devido à presença de
estruturas com ligações cruzadas polímeros que conseguem resistir ao ataque (13).
Outras investigações (14) mostram que lamas residuais de minas de tungsténio activadas
alcalinamente e com agregados, tais como calcário, granito e xisto, apresentam uma baixa
perda de peso para a cura em soluções de ácido clorídrico e de ácido sulfúrico a 5%, durante
28 dias. Ainda a perda de peso foi atribuído ao desprendimento de pequenas partículas por
lexiviação de sódio que não reagiu na matriz, levando a um aumento da porosidade e
permitindo a entrada da solução de ácido para o interior da amostra removendo compostos de
cálcio.
Os resultados mostram que a resistência à compressão permanece constante para as amostras
imersas no ácido fraco e aumenta no ácido forte seguido de variações que de acordo com (6)
podem ocorrer devido a migração de bases da estrutura geopolimérica para a solução.
Segundo o mesmo autor, as oscilações da força de resistência à compressão são uma questão
que não está clara e que necessita de investigação.
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3.3 Outras propriedades
Embora a imersão em água leve a uma diminuição da resistência dos AAG, o teste de Slake,
de durabilidade em condições de humidade, mostrou que os agregados secos podem ser
classificados como tendo durabilidade "média - alta " e que a perda de material é mais
significativa se a amostra já estiver estado em contacto com a água (Tabela 2) ou seja, a
proporção de material retido no cilindro (tambor) diminui e a classificação para a
durabilidade é "médio - baixo".
Tabela 2 – Índice de durabilidade de Slake num ciclo de abrasão em meio húmido, Id1 (%)
AAG
Seco
Seco depois de imersão em
água

Id1 - material retido(%)
81,9

Durabilidade
média – alta

70,9

média – baixa

Relativamente a outras propriedades físicas, a densidade dos AAG (1625 kg/m3) é da mesma
ordem de grandeza da apresentada pela pozolana (2360 kg/m3), superior à de outros
agregados artificiais como a LECA (320 kg/m3) e inferior à da brita granitica (2640 kg/m3),
todos eles materiais muito utilizados em sistemas de filtração para o tratamento de águas
residuais (15).
A absorção de água dos AAG é a mais elevada com 20%, valor próximo da a absorção da
pozolana(14%) e da LECA (11%). A brita granítica apresenta o valor mais baixo (0,4%). O índice
de vazios é próximo nestes 4 materiais, variando entre 39% a 46%, apresentando a pozolana e
os AAG o valor intermédio de 42%.
No que diz respeito à porosidade, a área total de poros é mais elevada para LECA (6,370
m2/g) enquanto os AAG apresentam um valor inferior (2,370 m2/g). A pozolana e a brita
granítica tem uma área muito reduzida de poros total (0,920 e 0,053 m 2/g, respectivamente).
Nos materiais estudados, a maior densidade corresponde à menor área total de poros,
variando o diâmetro médio dos poros da mesma forma que a densidade.
Os resultados indicam que as propriedades físicas dos AAG apresentam boas características
para uso como material para meio de enchimento em processos de tratamento de águas
residuais por filtração reactiva ou biotratamento.
Agregados com diâmetro entre 1 e 2 cm são adequados para o desenvolvimento de biofilme
(15), desde que o índice de vazios seja superior a 0,40.
Assim, este estudo demonstra que o uso de resíduos de minas para produzir AAG para
sistemas de filtração destinados ao tratamento de águas residuais pode trazer os seguintes
beneficios: produção de agregados reciclados para controlo de poluição da água, minimização
dos impactos ambientais associados aos resíduos de minas e a redução de depósitos terrestres
de resíduos minerais.

4. Conclusões
Os resultados mostraram que o AAG apresenta estabilidade na água, não alterando
significativamente as características da água, é durável e a resistência à compressão diminuiu
com o tempo após a imersão em água, mantendo, contudo, um valor apropriado para a
aplicação em sistemas para filtração ou biotratamento de águas residuais.
A perda de massa observada quando se procede à imersão dos AAG em soluções ácidas é
principalmente devida a uma reacção mais significativa entre a estrutura geopolimérica e a
solução CH3COOH, o que causou a substituição dos catiões trocáveis (Na + e K+) pelos iões de
hidrogénio e levou à despolimerização do alumínio. Os AAG utilizados nesta pesquisa tem a
resistência adequada para ataque ácido e podem ser usados como enchimento de sistemas
para o tratamento de efluentes ácidos. A densidade, microporosidade, durabilidade, absorção
de água e índice de vazios parecem ser adequados para uma boa adesão e desenvolvimento
de biofilme, essencial para a remoção de poluentes.
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Resumo
A Manutenção em espaços confinados apresenta riscos que não são considerados nas rotinas referentes a
equipamentos e estruturas vulgarizadas na indústria, em material circulante ou outros afins. Um dos casos de
estudo mais interessantes ocorre na manutenção e reparação naval onde estas situações são recorrentes e
constituem elevado factor de risco. Este artigo pretende avaliar as condições em trabalhos de manutenção em
espaços confinados nesta indústria e os riscos inerentes. Pretende-se também consciencializar as organizações da
sua importância como actores pro-activos na prevenção dos riscos profissionais e, através da mudança
comportamental, levar à redução do número de acidentes de trabalho contribuindo para a melhoria das condições
de trabalho.
O documento conclui com a necessidade de formação e treino específico para o pessoal que terá de proceder e
operar neste tipo de espaços confinados.
Palavras-chave: Manutenção em espaços confinados; Reparação naval; Construção naval; Risco; Treino do pessoal

Introdução
A manutenção de equipamentos localizados em espaços muito exíguos e de acesso difícil, o
que inclui e agrega por vezes condições de operação de elevada exigência física e risco, tem
sido uma matéria que se constata em muitos ambientes de trabalho, por exemplo a bordo de
navios, submersíveis, aeronaves, etc. Tais situações têm sido negligenciadas em termos de
pesquisa científica, sendo escassas as publicações disponíveis nos editores de referência.
Dado o trabalho em espaços confinados se revestir de particular perigosidade, bem patente
na análise dos números da sinistralidade laboral a ele associada, a nível nacional, e na
prossecução da implementação da Estratégia Nacional para a Segurança e Saúde no Trabalho
2008-2012, a Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT) criou um grupo de trabalho
“Espaços confinados” subdividido em 4 secções: Agricultura, Construção civil, Espaços
hiperbáricos e Porões e Cisternas. A Secção Porões e Cisternas actuará nomeadamente nas
áreas limpeza e manutenção de porões e navios, aonde se inclui o tema em estudo [1].
Neste artigo, ao tratar-se da manutenção de equipamentos e infra-estruturas em reparação
naval, pretende contribuir-se para uma maior divulgação científica da temática em apreço.
De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), em 2008, na actividade de
construção e reparação/manutenção naval estavam inscritas 384 empresas sendo, uma boa
parte delas, Pequenas e Médias Empresas (PME’s), que empregavam 4.832 pessoas [2].
Refira-se também que a actividade de construção e reparação/manutenção naval contribuiu,
em 2009, para a economia nacional com cerca de 244 milhões de euros (54 milhões –
construção naval, 190 milhões – manutenção/reparação naval) e globalmente a contribuição
destas actividades para as exportações nacionais excederam os 140 milhões de euros [3].

Trata-se, portanto, de uma actividade muito importante para a economia nacional pelo que
não deve ser negligenciada em termos científicos.
A indústria naval engloba correntemente actividades de construção, reparação/manutenção
e, em fim de vida, o abate/desmantelamento, caindo esta última fora do âmbito deste
trabalho, referindo-se contudo que é muitas vezes realizada em condições de segurança
deploráveis e com riscos ambientais muito graves. A construção e a reparação/manutenção
naval recorrem a instalações e tecnologias idênticas e necessitam do contributo de
profissionais com qualificações similares; como características diferenciadoras a construção
naval configura essencialmente a produção de bens e na reparação naval preponderam os
serviços.
Em matéria de Segurança Higiene e Saúde no Trabalho, na reparação/manutenção naval
existem alguns factores de risco acrescido, relativamente à construção naval, devidos à
aparelhagem, às máquinas e equipamentos em carga e dado que a reparação, efectuada em
doca seca ou em mar, neste caso tanto quanto possível a evitar, ser preventiva ou
correctiva, implica tempos de resposta menores em termos de execução das actividades, o
que se vai traduzir negativamente no planeamento, avaliação e gestão de riscos.
O presente documento divide-se nas seguintes Secções: Em primeiro lugar a Introdução e,
logo após, uma caracterização sumária do actual estado da arte. Na Secção 3 uma avaliação
das Condições de trabalho e na Secção 4 Espaços Confinados e Reparação Naval. Finalmente,
na Secção 5, as recomendações finais.

Caracterização Sumária da Envolvente
A construção naval sendo, fundamentalmente, uma indústria de montagem, apresenta
algumas características que a diferenciam da reparação naval:
Maiores níveis de incorporação tecnológica e de racionalização;
Utilização mais frequente de desenhos; elementos informativos necessários à
execução do trabalho mais completos e elaborados em gabinete (fora das oficinas);
Realização da actividade em meios menos poluídos; e prazos de execução mais longos
onde o planeamento das fases de execução das diversas partes do navio são condições
de sucesso, entre outros, no plano técnico, no cumprimento de prazos e
essencialmente na gestão de riscos e diminuição dos acidentes de trabalho.
Enquanto actividade de prestação de serviços, a reparação/manutenção 1 naval assume
características menos standardizáveis, de menor mecanização, com ritmos de actividade
mais descontínuos, organização de trabalho mais flexível, maior nível de polivalência e
atributos especiais nos trabalhos de bordo (autonomia dos executantes, mobilidade,
reajustamentos frequentes de programas, descentralização das decisões, relevo do trabalho
de grupo, entre outros).
Entre os factores de risco podemos referenciar, entre outros: os trabalhos em espaços
confinados; o layout das instalações e acessibilidade a equipamentos e pontos de
intervenção; os equipamentos que podem ser utilizados devido às dimensões e acessos dos
locais de intervenção; as atmosferas existentes nos locais de intervenção ou em espaços
contíguos; recurso à subcontratação e outsourcing bem como à precariedade das relações
laborais e formação em matéria de segurança [4].
Acerca desta matéria é possível constatar-se em publicações disponíveis na web of science a
existência de algumas patentes de equipamentos propostos que têm em vista a facilitação e
o acesso a estes espaços confinados pelo pessoal que realiza operação de manutenção ou
produção nesses espaços [5].
1

As actividades de manutenção incluem: testes; medições; substituições; reparações (óptimas ou mínimas),
ajustamentos; detecção de avarias, medições (temperatura; pressão, desgaste; vibrações), lubrificação, limpeza,
etc.

A reparação/manutenção dos navios da Armada (marinha de guerra) é, regra geral,
significativamente mais complexa do que a dos navios comerciais devido ao maior número de
sistemas a bordo, o que implica soluções específicas de acessibilidade para a remoção de
material, criteriosa sequenciação de tarefas, maior esforço no controlo da qualidade e maior
profundidade nas verificações após a reparação 2. No caso dos navios “combatentes”, as
preocupações com a qualidade e a fiabilidade, as provas de aceitação, as medições dos
parâmetros das assinaturas, entre outras, levam a um significativo aumento do risco do
projecto de manutenção e exigem mais elevada qualificação técnica [6].
Na indústria naval existem algumas profissões onde não ocorre diferenciação entre a
formação para intervenção em navios e a formação para actuação no sector industrial em
geral. Contudo, existe ainda um número significativo de profissões onde o trabalho na
indústria naval tem práticas específicas, que têm de ser aprendidas, como seja o caso dos
técnicos de manutenção (ex: motores, bombas, turbinas, propulsão, máquinas de leme,
entre outros), dos desenhadores e projectistas e dos técnicos de instrumentação e de
metrologia.
Dado que nos últimos anos se tem assistido a um desenvolvimento muito grande de empresas
de subcontratação (pequenos clusters formados à volta das grandes e médias empresas, com
todos os tipos de competências: projecto, soldadura, metalomecânica, electrotecnia,
decapagens e pinturas, limpezas) acompanhada com as drásticas reduções de pessoal dos
grandes estaleiros, a formação, treino e aperfeiçoamento de técnicos operadores de
estaleiro naval encontra algumas dificuldades ainda potenciada com a dispersão dos locais
de trabalho (ao longo de portos nacionais que perfazem mais de 600 quilómetros de linha de
costa).
Tendo em conta que a qualificação profissional é um factor chave no aumento de
produtividade das empresas, a Associação da Industrias Navais (AIN) propõe-se, com o apoio
dos grandes estaleiros nacionais e as PME’s do seu universo, intervir nesta matéria formando
os trabalhadores de empresas subcontratadas e dos pequenos estaleiros navais com os
objectivo de aumentar o leque de conhecimentos e a competência profissional dos
formandos, incluindo temas de qualidade e prevenção ambiental, bem como aumentar a
competitividade das organizações envolvidas [7]. Nos objectivos gerais nada é referido,
explicitamente, relativamente à temática de Segurança Higiene e Saúde no Trabalho, mas
não podemos dissociar competitividade, qualidade e prevenção ambiental da Segurança pois
somente com as três vertentes podemos obter um desenvolvimento e competitividade
reforçada e sustentável com a consequente melhoria da qualidade de vida e das condições
de trabalho.

Condições de Trabalho
No percurso da melhoria das condições de trabalho na indústria naval considera-se de
referência especial o caderno Análise, de Abril de 1975, elaborado por um grande estaleiro
de reparação naval, na medida em que nele se salienta um conjunto de 48 correcções a
introduzir nos estaleiros: prevenção de acidentes, comissões de segurança, salubridade,
ventilação dos tanques, protecções auriculares contra o ruído, modificação dos trabalhos de
conformação de chapa a quente para ser de preferência a frio, máscaras para trabalhos nos
tanques, substituição do sistema em vigor na empresa de pesquisa de gases, melhoria dos
serviços de medicina, insonorização da caldeiraria, melhoria da arrumação dos materiais,
aumento da segurança nos andaimes, entre outras [8].
Em termos históricos, do caderno reivindicativo, apresentado em Maio de 1974 pelos
trabalhadores, do estaleiro de reparação anteriormente referido, e concedido pela
Administração, faz parte o estágio de segurança no trabalho para empreiteiros [9]. De referir
que actualmente ainda é dada formação em matéria de segurança aos subempreiteiros e
2

O tempo considerado em planeamento para a reparação dos navios militares é muito superior ao dos navios
comerciais.

funcionários dos clientes, tendo em 2009 e 2010 prestado formação de acolhimento a cerca
de 2800 pessoas, e todos os anos os trabalhadores terem acções de refrescamento [10].
A formação, informação e treino é uma das principais medidas de prevenção de riscos
profissionais e diminuição de acidentes de trabalho, na indústria naval e na manutenção em
particular3, na medida em que além dos aspectos referidos anteriormente (subcontratação,
PME’s, entre outros) verifica-se a existência de muitos trabalhadores novos nos estaleiros
(um número significativo com desconhecimento dos estaleiros/navios), alguns com
permanência curta e com desconhecimento de língua (30% da formação realizada, no
estaleiro de reparação anteriormente referido, em 2009 e 2010 teve como publico alvo
estrangeiros).
Não existe a nível nacional regulamentação de referência, em matéria de SHST, específica
para a indústria naval devendo ser cumprida a legislação generalista associada à temática
(e.g.: Código do Trabalho – Lei 102/2009; Directiva Máquinas – DL 103/2008; Equipamentos
de Trabalho – DL 50/2005; Equipamentos de Protecção individual – DL 348/93; Recipientes
sobre pressão - DL 90/2010; Ruído – DL 182/2006; Vibrações – DL 46/2006; Agentes químicos
e valores limites de exposição – DL 290/2010, etc.), e seguidas as normas e regulamentos
nacionais e internacionais de boas práticas nestas matérias e em matérias associadas (e.g.:
Sistema de gestão de SHST – NP 4397:2008 / OHSA 18001: 2007; Produtos e Substâncias
perigosas – International Maritime Organizatio IMO code; Guia sobre segurança saúde e
ambiente em estaleiros Navais – OCIMF Oil Companies International Marine Fórum; Guia com
recomendação para tankers e terminais portuários – ISGOTT International Safety Guide for
Oil Tankers & Terminals, Regulamentos das Autoridades, Portuárias, Código Internacional de
Protecção de navios/portos – ISPS) e contratuais se forem mais restritivas na preservação do
ambiente e segurança (safety e security) de acordo com Dias [11].
Considerado que a Avaliação de Risco constitui a etapa chave da prevenção, na medida em
que ao permitir conhecer a existência do risco, bem como a sua natureza, contribui com
informações muito importantes para o planeamento das intervenções preventivas
adequadas, esta não deve ser utilizada apenas nas situações em que há uma ameaça de
perigo iminente, mas, também, como uma ferramenta de melhoria da produtividade e
eficiência dos sistemas, dado que as empresas ao realizarem avaliações de riscos encontram
frequentemente maior número de perigos e melhores soluções para a redução dos riscos
associados, resultando estas acções em menos tempo gasto em reparações, menores custos e
maior produtividade.
A actividade de reparação/manutenção, principalmente a bordo e nas docas, apresenta,
entre outros, os seguintes perigos/riscos [4]:
Incêndios/Explosões;
Exposição a atmosferas perigosas em espaços confinados;
Exposição a poeiras, vapores ou gases inflamáveis/tóxicos/corrosivos;
Queda de pessoas ao mesmo ou a diferentes níveis;
Escorregadelas e tropeçamentos;
Choques por ou contra objectos;
Queda de objectos;
Electrocussões;
Ruído;
Lombalgias de esforço e de posição;
Etc.
Estes riscos podem ainda ser agravados pelo carácter de urgência de certos trabalhos, que
são muitas vezes realizados em períodos de horas extraordinárias, estando os trabalhadores
já com grande carga horária e com menor discernimento.
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A sustentabilidade das organizações passa pela aplicação de políticas de manutenção adequadas à actividade e
pela interiorização da importância da redução dos riscos profissionais e ambientais associados à manutenção. Tanto
assim é, que a Agência Europeia para Segurança e Saúde do Trabalho, dando expressão á preocupação institucional
e política, ao nível comunitário decidiu dedicar a Campanha Europeia 2010-2011 ao tema: "Trabalhos de reparação
e manutenção seguros".

Na análise dos principais perigos podemos identificar:
Trabalhos a Fogo (soldadura /corte /limagem, …)
o Fugas de oxigénio/acetileno, gases ou vapores inflamáveis, substâncias sólidas ou
liquidas combustíveis;
Espaços confinados (Tanques de carga/lastro/ combustível, coferdames, etc.)
o Existência de resíduos de carga/bancas, falta de oxigénio, inertizado, gases ou
vapores tóxicos/inflamáveis;
Trabalhos em Altura (Montagem de andaimes/escadas/mastros…):
o Não uso de protecções/arnês de segurança;
Movimentações mecânicas de cargas (Guindastes/pórticos/aparelhos de elevação…)
o Utilização
incorrecta
do
equipamento,
equipamentos
não
inspeccionados/certificado;
Movimentações manuais de cargas
o Muito pesadas, com formas irregulares, más posturas;
Uso de substâncias Químicas (Decapagens/pinturas/desengordurantes)
o Poeiras, vapores e ou gases inflamáveis/tóxico/corrosivos;
Aberturas (tampas rasas / periferias de pisos / estrados)
o Equipamento retirado e não colocadas protecções;
Arrumação (peças de andaimes/equipamentos/ mangueiras/cabos/sucatas)
o Equipamento mal arrumado, quedas/tropeçamentos, dificuldades nas emergências;
Limpeza (resíduos de carga /plásticos/ papeis…)
o Escorregadelas/quedas/tropeçamentos/risco
de
incêndio/dificuldade
nas
emergências;
Ruído elevado (equipamentos e/ou actividades ruidosas…)
o Fadiga, surdez professional;
Abertura de encanamentos, válvulas, bombas
o Derrames, misturas tóxicas e /ou inflamáveis;
Trabalhos de radiografia (Raios x) ou gamagrafia (Raios gama)
o Exposição a radiações ionizantes, contactos com fonte radioactiva;
Comportamentos Inseguros
o Não utilização ou uso incorrecto dos Equipamentos de Protecção Individual (EPI’s)
e Equipamentos de Protecção Colectiva (EPC’s), brincadeiras perigosas,
desrespeito por protecções/sinalizações, uso de álcool ou drogas;
Etc.
Esta identificação dos perigos e avaliação dos riscos é efectuada: antes do inicio das
actividades pelo técnico de segurança/químico com a colaboração da equipa da gestão do
projecto e dos supervisores do trabalho, e continuamente pelo técnico de segurança durante
a sua inspecção aos locais de trabalho.
As medidas de prevenção para a eliminação ou controlo dos perigos/riscos devem conter:
Avaliação de Riscos (prévia);
Pesquisas de gases;
Ventilação e Iluminação adequadas;
Permissões de:
o Entrada em espaços confinados;
o Trabalho a fogo;
o Andaimes;
o Encravamento/etiquetagem (LoTo);
Vigilância de Bombeiro com meios adequados;
Arrumação e limpezas;
Teste e inspecção de equipamentos;
Colocação de protecções/sinalização;
Utilização correcta de EPC’s e EPI’s;
Supervisão, vigilância, etc;
Informação, formação e treino;

Controlo de entradas (pessoas e materiais).
Este processo de prevenção de riscos profissionais deve estar inserido num processo geral de
melhoria continua (ciclo de Deming) no caminho da excelência organizacional, pois somente
respeitando e melhorando continuamente as condições de vida e de trabalho as organizações
serão, socialmente, competitivas.

Espaços Confinados e Reparação Naval
Segundo a OSHA 3138 de 2004 [12], um espaço confinado (EC) é um espaço não projectado
para ocupação contínua de trabalho, geralmente apresentam ventilação natural insuficiente
ou inexistente (ar não circula devido à configuração do espaço ou a atmosfera interior pode
ser diferente da exterior) e são locais com acesso e saídas limitadas ou restringidas
(aberturas de pequenas dimensões ou com acesso por escadas de difícil movimentação).
Em reparação naval podemos considerar espaço confinado: Tanques de carga (Petróleo
bruto, gasolina, gasóleo, gás liquefeito do petróleo ou natural, entre outros); Tanques de
combustível (Fuel óleo, diesel óleo, etc.); Coferdames, túneis, galerias; Tanques de lastro;
Cascos Duplos; Casa de bombas; Caldeiras; entre outros.
Os motivos ou razões para entrar nestes espaços podem ser operacionais (e.g. Inspecções do
espaço; Inspecções de equipamentos; Limpezas; Trabalhos de manutenção; Modificações de
estrutura/equipamento; Busca e salvamento, entre outros) ou não operacionais (e.g.:
Curiosidade, Desafio às regras de segurança, Outras situações) [4].
As actividades que se realizam nos espaços confinados, em reparação/manutenção naval
são: Soldaduras/cortes/limagens (Trabalhos a fogo); Aberturas/reparação/testes de
encanamentos, serpentinas, válvulas; Desengorduramentos/decapagens; Pinturas; Limpezas
de resíduos; Montagem/desmontagem de andaimes; Radiografia/gamagrafia; Inspecções do
espaço e ou de equipamentos existentes no seu interior; entre outros.
Na análise dos principais perigos podemos identificar:
Atmosferas perigosas (as substâncias tóxicas podem ter origem nas substâncias
armazenadas ou transportadas no EC, nos trabalhos desenvolvidos no EC e nas áreas
adjacentes ao EC) [13]
o Deficientes ou ricas em oxigénio;
o Inflamáveis, tóxicas e ou corrosivas;
Temperaturas extremas;
Escadas danificadas;
Pisos desprotegidos, aberturas rasas sem protecção;
Superficies escorregadias ou húmidas;
Perigo de imersão
o Agua ou cargas a granel;
Queda de objectos
o Especialmente quando a entrada é no topo superior;
Outros, inerentes aos trabalhos a serem desenvolvidos no seu interior
o Trabalhos a fogo, andaimes, decapagens, pinturas, abertura de encanamentos,
radiografias, etc.
Para se entrar num espaço confinado deve considerar-se os seguintes requisitos:
Esse espaço tem de ser pesquisado previamente e declarado seguro
o Gases /vapores tóxicos abaixo do VLE (Valor Limite de Exposição);
o Gases inflamáveis/explosivos abaixo de 1% do LIE (Limite
Explosividade);
o Teor de oxigénio entre 19.5 e 23%;
Haver ventilação forçada;
Haver iluminação do tipo apropriado à situação do trabalho a realizar;
Haver vigilância e um plano de evacuação.

Inferior

de

Sendo, ainda, recomendável o trabalhador nunca entrar sozinho. Excepcionalmente, se o
fizer, deve permanecer alguém de vigia no exterior.
As medidas de prevenção para a eliminação/controlo dos perigos/riscos em espaços
confinados devem conter, além das medidas gerais referidas para a actividade de
reparação/manutenção:
A certificação dos espaços
o Empresas/técnicos devidamente certificados;
o Aparelhos adequados, calibrados e testados);
Sistema de autorização de trabalho
o Pesquisa de gases – certificados de desgaseificação;
o Autorizações para entrada em espaços confinados;
o Autorizações para trabalhos a fogo;
o Decapagens por abrasivos e pinturas em espaços confinados;
o Aprovação de andaimes;
o Encravamento/Etiquetagem (Lockout/Tagout);
o Consignações eléctricas;
o Entradas a bordo dos navios;
o Trasfega de combustíveis ou abastecimento de outras substâncias perigosas).
Todos os navios que tenham transportado cargas perigosas, para serem autorizados a entrar
no estaleiro, necessitam dum certificado de desgasificação emitido por entidade certificada
(empresa de pesquisa de gases). Este certificado tem de apresentar valores seguros e de
acordo com as normas da empresa e é válido, em princípio (para a empresa de reparação de
referencia neste estudo), por um período de 24 horas, devendo ser emitido um novo
certificado sempre que se registem alterações no espaço que o justifiquem, mesmo dentro
do período de validade das 24 horas.
A base do certificado de entrada é colocada (com um cartão colorido colado – a cor do
cartão é representativa das condições do EC e dos trabalhos e dos riscos inerentes à
actividade) junto à entrada do espaço confinado.
Relativamente ao Termo de Responsabilidade para trasfegas/abastecimento de combustíveis
e similares, o Estaleiro tem de ser notificado previamente. Deve também ser aprovado pela
Gestão do Projecto e Autoridades Portuária e não são permitidos trabalhos a fogo no navio e
áreas vizinhas.
Com a finalização dos trabalhos, e numa perspectiva de prevenção de riscos profissionais e
ambientais, é importante cumprir um procedimento de recolha de equipamentos e resíduos
e rever o trabalho com o responsável (perigos, problemas, entre outros) o que permitirá
criar uma memória futura e gerar conhecimento para uma gestão da segurança sistémica e
baseada em factos seguindo os princípios da gestão da qualidade.

Recomendações Finais
Consciente dos riscos associados aos trabalhos em espaços confinados e respondendo às
necessidades da segurança e protecção da vida humana, a International Maritime
Organization (IMO) publicou em 1997 a Resolução da Assembleia 864 (20) com orientações
sobre a entrada em Espaços Confinados [14].
Segundo o Marine Accident Investigatior's International Forum (MAIIF, 2009) após esta
Resolução ocorreram 93 mortes (navios petroleiros - 22 acidentes, outros tipos de
embarcações - 71 acidentes) pelo que foram recomendadas propostas de emendas à
International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) para que ocorram
formação/treino específicos para entrada nestes espaços, meios para retirada de pessoas,
utilização de equipamentos específicos e sejam realizadas advertências nestes locais [15].
Outra recomendação, à guisa de desafio à comunidade científica é o da consideração e
maior atenção à produção científica nomeadamente no que concerne à manutenção em

espaços confinados, navios ou outros, melhores práticas, inovação e patentes, redução de
risco e melhoria de fiabilidade e manutibilidade.
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Resumo
Este artigo apresenta um sistema inovador de pagamento de refeições em ambiente escolar, que substitui com
vantagens os actuais modos de pagamento de refeições, tipicamente baseados na aquisição de senhas em papel em
máquinas próprias para o efeito. Estas requerem que os alunos tenham dinheiro em espécie, o que não acontece no
sistema proposto. Este aspecto é considerado tão mais importante (para encarregados de educação e estruturas de
gestão das escolas) quanto mais novos são os alunos. Por outro lado, o registo electrónico das refeições servidas
permite um maior controlo da utilização do refeitório, em particular, e de outras infraestruturas das escolas, em
geral. O sistema proposto permite, assim, o pagamento de refeições de modo mais fiável, justo, prático e seguro. É,
naturalmente, expansível ao pagamento e uso de outros serviços escolares. O sistema faz uso de cartões de
identificação de aluno e funcionário com transponder (contactless card), utiliza equipamento de leitura desses
cartões e aplicações informáticas, em ambiente de rede, que garantem a segurança e correcção da informação
recolhida. O presente artigo apresenta também o desempenho do sistema em diferentes cenários de utilização e com
diferentes equipamentos (multi-plataforma), sendo possível desta forma determinar a sua capacidade de resposta.

cartão de proximidade; sistema computacional embebido; RFID; rede de
comunicações; RMI, threads.
Palavras chave:

Abstract
This article presents an innovator meal payment system in school environments. It replaces with advantages the
present way how students pay for their meals, typically based in the acquisition of paper tickets in automatic
machines designed for this prupose. This requires that students to have cash, which doesn’t happen in the proposed
system. This particular aspect is seen as more important (for parents and management school’ structures) as younger
students are. The electronic cashier system described in this paper provides rich information about the use of the
school canteen, in particular, and any another school infrastructure, in general. The system alows a more reliable,
fair, practical and secure way of payment of meals. This usage can be extended to other services (payable or not)
inside the school. The system requires the use of contactless identification card students and employees nowadays
use in their campus, suitable reading equipment for the cards, midleware applications, and a network environment
that ensure the security of collected data. The article also presents information regarding the evaluation of
performance in different settings of use and with different equipments (multi-platform), allowing one to measure its
response capacity.
Key Words:

proximity card; embedded system; RFID; communication network; RMI, threads.

1. Introdução
Na maioria dos refeitórios das escolas portuguesas, o pagamento das refeições é efectuado
adquirindo uma senha com dinheiro em espécie, numa máquina própria para o efeito,
existindo normalmente duas tarifas diferentes: a de alunos e a de não alunos, em que a tarifa
para alunos apresenta um valor mais baixo dado o estado português financiar as refeições dos
mesmos.
Estes sistemas têm tipicamente os seguintes problemas:
Baixa fiabilidade, devido à existência de vários sistemas mecânicos, como o leitor das
notas, das moedas e a impressora das senhas, que, com o desgaste ou a utilização
incorrecta por parte dos utilizadores, podem dar origem a avarias.

Falta de trocos, que obrigam o utilizador a introduzir a quantidade de dinheiro exacta
para efectuar o pagamento, caso contrário não pode adquirir a senha, trazendo grande
desconforto.
Impossibilidade de identificação dos utilizadores, o que permite, por exemplo, que
utilizadores não alunos paguem a tarifa dos alunos, trazendo prejuízo ao refeitório.
A contagem das refeições servidas é feita manualmente através das senhas, levando a
divergências de quantidades de refeições servidas entre a empresa exploradora do
refeitório e os serviços de acção social da escola.
Aumento da insegurança decorrente do facto de se ter de transportar e manusear o
dinheiro existente nas máquinas, que pode motivar assaltos.
Com o intuito de combater estas lacunas, projetou-se e desenvolveu-se um sistema
electrónico que permite o pagamentos das refeições no refeitório, que recorre aos actuais
cartões electrónicos de aluno e funcionário (cartões de identificação de proximidade com
transponder Mifare) como meio de pagamento, evitando o uso de dinheiro em espécie. O
sistema pode facilmente ser expandido de modo a acomodar outras funcionalidades [7, pág.
43].
O sistema é composto por um terminal de venda (TV) colocado no final de cada linha de
fornecimento de refeições, um terminal de consulta (TC) na entrada do refeitório e,
possivelmente, nas diversas unidades orgânicas, e um computador servidor, todos ligados
através de uma rede (Ethernet e Wi-Fi).

2. Arquitectura do sistema
No projecto do sistema foram consideradas as infraestruturas de comunicação em rede
disponíveis na maioria das escolas portuguesas da actualidade, de maneira a facilitar a
implementação dum sistema de pagamento como o proposto. Observa-se que as redes
Ethernet e Wi-Fi apresentam uma implantação generalizada, com ligação à internet.
De igual modo, avaliou-se também que a existência de meios de identificação de alunos e
funcionários permitam a implementação de serviços de nova geração, por exemplo, saber
quais os dias em que há maior procura de refeições, quais os pratos mais procurados, etc.,
que fornecem informações importantes à gestão de aprovisionamentos e planeamento de
operações. Hoje em dia observa-se uma penetração consistente de cartões com diversas
tecnologias de identificação (código de barras, banda magnética, fotografia, e transponder
RFID) nas escolas dos diversos níveis de ensino, que permitem modos de identificação
considerados seguros com base nas quantias de dinheiro manipuladas pelos alunos nas
escolas.
A Figura 1 ilustra a arquitectura do sistema proposto, onde no espaço refeitório se visualizam
dois TV e um TC, no espaço dos serviços de acção social se encontram o servidor e terminais
de gestão. O sistema tem fronteiras delimitadas pelo alcance da rede de comunicação
existente, que, caso esteja ligada à internet, é ubíqua. No caso particular do sistema
desenvolvido e actualmente em teste, existem dois TV, um TC e um servidor ligados por uma
rede Ethernet.
A arquitectura do sistema assenta no modelo cliente-servidor mas não em sentido estrito.
Com efeito, cada terminal tem a sua base de dados, que está parcialmente actualizada com a
base de dados do servidor. Esta característica, a explicar posteriormente, permite que o
sistema esteja operacional caso não hajam comunicações (falha na rede de comunicações ou
falta de alimentação na rede elétrica), ou seja, os equipamentos funcionam isoladamente.

O terminal de gestão é responsável pela gestão da informação dos utilizadores do sistema:
introdução, remoção, edição e consulta das propriedades dos utilizadores.

Figura 1 - Arquitectura física do sistema de pagamento de refeições

Os cartões sem contacto utilizados (Mifare 1 IC S50 [1]) possuem memória suficiente para
guardar informações sobre refeições pagas mas não registadas no servidor por não haver
serviço de comunicação, ou seja, quando os TV estão offline[10].
2.1. Hardware
O cartão de proximidade usado para identificação de alunos e funcionários utilizado em
grande parte das instituições de ensino superior em Portugal segue o standard ISO14443A
[2,3,4,5,6]. O alcance máximo destes cartões em situações normais é de 10cm e utilizam uma
frequência de 13,56MHz. A sua memória está dividida por sectores que podem ser acedidos
utilizando chaves de segurança.
Os TV e TC usados são constituídos por um computador de placa única, compostos por um
display gráfico colorido (LCD de 7 polegadas), um leitor de cartões de proximidade ligado por
USB, uma ligação de rede Ethernet e uma pen wi-fi ligada por USB (ver Figura 2). O
microprocessador é um ARM9 Cirrus EP9302 a 200MHz, implementando as vantagens da
arquitectura ARM: bom desempenho, baixo consumo de energia, ocupando pouco espaço e
com custo relativamente baixo.
2.2. Software
Para o desenvolvimento do comportamento do sistema foi utilizado software livre. As
plataformas escolhidas foram:
Linux 2.6 da Debian como sistema operativo dos terminais de venda e de consulta.
Existem versões muito estáveis para dispositivos com processador ARM.
Java como linguagem de programação. Esta linguagem fornece características ímpares
para o pretendido, em particular por ser orientada a objectos, ser multi-threaded,
possuir garbage collector e facilita a portabilidade para sistemas operativos diferentes.
SQLite como sistema gestor da base de dados. Neste produto, a base de dados é
guardada num único arquivo, não necessita de dependências externas para ser

executado, tem um mecanismo seguro de transferências (ACID - atomic consistency
isolation durability) e é multiplataforma.

Figura 2 – Imagem do equipamento utilizado, neste caso um terminal de venda com a pen Wifi no topo e o leitor de
cartões em baixo

3. Implementação do sistema
3.1. Cloud Computing
Para criar um sistema dinâmico onde a quantidade de TC, TV e servidores seja variável,
recorreu-se a conceitos de computação em nuvem. A Cloud Computing usada neste sistema é
do tipo PaaS (Plataform as a Service) de modelo privado[8]. Os servidores guardam a

informação de todos os utilizadores, estando normalmente localizados nas sedes dos Serviços
de Acção Social (SAS). Os TV e TC apenas possuem a informação relativa aos utilizadores que
os irão aceder. Evita-se assim que os TV e TC possuam informação replicada dos utilizadores
que não os usam.
A Figura 3 exemplifica uma escola que possui mais do que um refeitório. Na base de dados do
servidor estão registados todos os utilizadores do sistema (A, B, C). No entanto o utilizador A
não frequenta o refeitório onde se encontra o terminal 1, que neste caso regista na sua base
os utilizadores frequentes (B e C). Por outro lado, os utilizadores A e B são frequentadores do
refeitório onde se encontra o terminal 2, mas não o C, logo apenas os utilizadores A e B são
registados na base de dados do terminal 2.

Figura 3 - Esquema de armazenamento distribuído de informação

Foi utilizada a infra-estrutura Java RMI[9] como meio de invocação remota entre os terminais
e o servidor. Esta metodologia é baseada em objectos distribuídos, em que a aplicação
cliente pode invocar os serviços fornecidos pelos objectos remotamente no servidor,
reduzindo o processamento no TV ou TC, aspecto conveniente uma vez que os computadores
usados tem ou podem ter recursos computacionais relativamente escassos comparativamente
aos do servidor. Caso seja necessário alterar as regras de tratamento dos dados, apenas será
preciso alterar o programa do servidor.
3.2. Estrutura do software
Com vista a assegurar a escalabilidade do software a outros serviços que venham a ser
incluídos no sistema, de modo a facilitar o desenvolvimento do próprio software, dado que
muitas tarefas são independentes entre si, e, finalmente, para que os terminais mantenham
um certo grau de reactividade na resposta dada aos eventos entretanto gerados/recebidos (ou
seja, para que o excesso de actividade numa dada tarefa não bloqueia as restantes), foi
utilizado multi-tasking no software implementado. A Figura 4 ilustra as threads criadas e
como estas comunicam entre si.

Figura 4 - Diagrama das threads

A descrição de cada thread é a seguinte:
Thread Reader – controla o leitor de cartões de proximidade. Informa a thread
Main quando detecta um cartão, enviando-lhe a informação relevante sobre o
utilizador. Verifica a validade da assinatura do cartão.
Thread Main – é responsável por efectuar a comunicação com o utilizador e
gerir o tempo das restantes threads, esperando períodos máximos pelas suas
respostas. Existem basicamente dois modos de funcionamento: i) responder à
passagem de um cartão; ii) enviar pedidos para actualização da informação da
base de dados local e mostrar imagens publicitárias no display quando não são
detectados cartões.
Thread Query Data Base – decide sobre o sucesso da transação, i.e., se o
utilizador tem direito à refeição com base na informação presente na base de
dados local. O serviço desta thread é pedido pela thread Main quando não há
comunicação com o servidor. Caso contrário, a decisão é tomada pelo servidor.
A base de dados local é entretanto modificada e sincronizada com a do servidor
logo que hajam comunicações.
Thread Query RMI – desencadeia o processo de estabelecimento de ligação com
o servidor, incluindo o registo no servidor, envio e recepção de mensagens e
sincronização da hora. Actualiza também a base de dados no servidor quando
não existem utilizadores a aceder ao sistema.
Para assegurar a comunicação entre as várias threads, de maneira a ser possível que estas
comportem-se autonomamente, foi criada uma pilha de objectos comuns, em que um objecto
possui as características necessárias para classificar um utilizador (nome, número, saldo,
escola, número série do cartão, data de acesso). Este objecto é criado pela thread Reader
quando um utilizador acede ao sistema, sendo classificado pela thread Query Data Base e a
thread Query RMI.

Figura 5 - Ilustração do fluxo de execução da aplicação quando o sistema detecta um cartão

Na Figura 5 ilustra-se o fluxo de execução da aplicação no TV, que envolve as quatro threads.
Resumidamente:
1. Quando o leitor RFID detecta um cartão, a thread Reader lê a assinatura e cria um
objecto apenas com os parâmetros número de série do cartão e data de acesso.

2. As restantes threads detectam o objecto criado e iniciam os seus processos. A thread
Main inicia o contador de tempo de resposta limite e informa o utilizador do início do
processo. A thread Query Data Base e a thread Query RMI desencadeiam o processo
de classificação do objecto encontrado.
3. Quando a thread Query Data Base e a thread Query RMI terminam os seus processos
de classificação, lançam os objectos classificados para a pilha.
4. A thread Main aguarda pelo objecto classificado pela thread Query RMI, ou que o
contador de tempo de resposta ultrapasse o tempo máximo definido para aguardar
pela resposta do servidor. Caso exista resposta por parte do servidor, essa resposta é
considerada final, caso contrário, recorre-se à resposta obtida através dos dados da
base de dados local.
5. A thread Reader calcula e escreve a assinatura no cartão, e informa as restantes do
sucesso da operação.
6. A thread Query RMI avisa o servidor do sucesso da operação, a thread Query Data
Base regista o acesso na base de dados local e a thread Main informa o utilizador,
mostrando os dados relevantes à operação (ver Figura 6).

Figura 6 - Screenshot do terminal de venda
Nos momentos em que o sistema não procede à classificação dos utilizadores (i.e., quando
não há passagem de cartões no leitor), é realizada a actualização da base de dados no
servidor com os dados registados na base de dados local.

4. Resultados e conclusão
O sistema de pagamento de refeições foi integrado e testado num ambiente reduzido, com
dois terminais de venda, um servidor, 10 utilizadores e usando apenas um router, tendo
respondido aos requisitos propostos e previamente apresentados neste artigo.
Achou-se importante e necessário avaliar o tempo de processamento de um terminal cada vez
que é efectuado um pagamento de uma refeição, para verificar se o período que o utilizador
tem de aguardar por uma resposta não é demasiado.

Foram efectuados dois testes: quando o TV tem comunicação com o servidor e quando não
tem. Para um conjunto de 1000 amostras (i.e., 1000 pagamentos de refeição), foram obtidos
os tempos médios presentes na tabela 1. A primeira coluna da esquerda na tabela 1
representa o valor médio, a segunda o desvio padrão dos valores da amostra e a quarta coluna
refere se existe comunicação com o servidor.
Tabela 1 - Tempos médios de resposta

Valor
(seg.)
0.462
0.730
1.238
1.856

Desvio
Padrão
0.372
0.068
0.334
0.114

Descrição
Tempo
Tempo
Tempo
Tempo

de processamento da resposta no servidor
de actualização do cartão após resposta do servidor
que o utilizador aguardou pela resposta
que o utilizador aguardou pela resposta

Servidor
Sim
Sim
Sim
Não

Uma primeira observação respeita a aceitabilidade do maior dos tempos de espera. Ou seja,
na pior das hipóteses, os utilizadores esperam cerca de 1.9 segundo por uma resposta do
terminal de venda. Embora o tempo ideal de espera nos pareça ser 1 segundo, entendemos
que uma espera média de 1.9 segundo é aceitável. De referir que no teste realizado, o tempo
máximo que o utilizador aguardou pela resposta quando o sistema estava conectado ao
servidor foi de 1.823 segundos e de 2.078 segundos quando não estava conectado ao servidor.
De acordo com os valores apresentados, verifica-se que o tempo médio de resposta do TV ao
utilizador é mais reduzido quando existe comunicação com o servidor, o que parece ser
contraditório. Esse resultado é justificado pelo facto da thread Main ter de esperar (até um
tempo máximo que é 1 segundo) pela resposta do servidor para perceber que não há
comunicação. Não havendo resposta do servidor, é utilizada a base de dados local do TV.
Os valores do desvio padrão são pequenos comparados com os valores da média respectivos,
com excepção à primeira linha da tabela 1. Nesse sentido, atribuem valor às médias. No
entanto, no caso da primeira linha, não se encontram razões de fundo que justifiquem o valor
relativamente elevado do desvio padrão. No caso das experiências efectuadas, o servidor
utilizado é um PC convencional com sistema operativo Windows XP Home edition. Alguma
carga excessiva de processamento em outras tarefas poderá justificar o desvio padrão
medido.
Conclui-se assim que o sistema funciona sempre, havendo ou não comunicação. Contudo, caso
não hajam comunicações, perde-se o sincronismo entre a base de dados do TV (onde se
realizou a venda), a base de dados de outros TV e a do servidor. Primeiro, logo que hajam
comunicações, o TV actualiza a base de dados do servidor, enviando todos os registos de
vendas entretanto efectuadas. Segundo, a actualização da base de dados de outros TV é feita
por intermédio do cartão (relembre-se, não havendo comunicações). O circuito integrado
MF1ICS50, utilizado nos cartões Mifare, tem um espaço de memória de 1 kByte [1]. Uma
transacção (ou pagamento de refeição) é codificada no cartão usando 128 bytes. Há assim
espaço para um máximo de seis refeições tomadas (256 bytes não podem ser utilizados para
armazenamento dado terem outro uso) sem que hajam comunicações no ambiente escolar em
causa.
O estudo de qual será o método definitivo a usar para encriptação da informação de uma
transacção (refeição) no cartão ainda decorre. Mas o uso de 128 bytes para cifrar a
informação de uma transacção parece ser suficiente para o valor das transacções em causa.
A utilização de várias threads no sistema reduziu a complexidade do desenvolvimento da
solução, evitando bloqueios da aplicação quando surgiam alguns problemas inesperados e
permitindo a monitorização do seu funcionamento. A divisão de tarefas em threads facilitou a

criação de regras de funcionamento, e como tal ajudou na estabilização do funcionamento
global.
O uso do RMI permitiu aligeirar os requisitos computacionais dos terminais de venda/consulta,
podendo ser mais simples e por consequência mais baratos. O facto do software poder ser
executado em ambientes multi-plataforma simplifica também a substituição dos componentes
do sistema, não obrigando a recorrer a um único tipo de hardware ou sistema operativo.
A solução responde aos requisitos inicialmente propostos, constituindo uma melhoria bastante
significativa face ao sistema de senhas em papel. É um sistema com a capacidade de reduzir
as dificuldades sentidas pelos funcionários dos serviços de acção social, advindas do sistema
de senhas, no que diz respeito à segurança, rapidez e simplicidade. Possibilita também aos
seus utilizadores um maior conforto no pagamento das refeições, bem como reduzir a zero os
comportamentos fraudulentos (utilizadores não alunos desfrutam da tarifa de aluno). Tem
potencialidades para poder vir a ser utilizado diariamente, faltando para isso medir-se o nível
de segurança que fornece em situações de funcionamento sem comunicação com o servidor e
outros terminais.
Os autores agradecem o apoio dado pelos Serviços de Acção Social do Instituto Politécnico de
Setúbal.
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Área Científica – CT8 – Electrotecnia e Electrónica
Resumo
O uso de programas de cálculo luminotécnico está a ganhar cada vez mais importância nas áreas de pesquisa e
engenharia incluindo desenho de iluminação, iluminação de interiores e exteriores, arquitectura e na própria
avaliação da qualidade da iluminação.
Este trabalho analisa o uso de ferramentas de simulação de luminotécnica em projectos de iluminação de interiores.
As diversas possibilidades de uso das ferramentas são testadas nos programas de cálculo luminotécnico DIALUX 4.9 e
RELUX PRO, através de simulações de interiores realizadas para um edifício de uma piscina coberta. O objectivo da
pesquisa é auxiliar no entendimento destas ferramentas em particular, através da compreensão das facilidades e
dificuldades, decorrentes do uso destes programas. Essas ferramentas geram análises quantitativas e qualitativas
através da construção de modelos de simulação com materiais específicos, cores, factores de reflexão, elementos de
iluminação natural e artificial por forma a obter uma visualização mais próxima possível da realidade.

Palavras-chave: DIALUX 4.9, Iluminação de Interiores, Programas de Cálculo Luminotécnico, RELUX PRO.

Introdução
O desenvolvimento das técnicas de iluminação e também da indústria da iluminação na busca
da eficiência da iluminação, tem contribuído para uma crescente importância da questão da
iluminação no nosso quotidiano. Mais soluções foram sendo consideradas, salientando-se os
programas de simulação (1-5).
A utilização de programas de cálculo luminotécnico que permitem fazer a simulação da
iluminação do espaço projectado, tem avançado significativamente nos últimos 20 anos. Na
realidade é a partir dos anos 50 que se desenvolve a ideia de que todos os sistemas e
processos podem ser objecto de simulação matemática, sobretudo devido ao aparecimento e
desenvolvimento dos grandes computadores e da sua capacidade de processamento,
permitindo assim resolver enormes e complexos cálculos matemáticos. Tal desenvolvimento
deu origem a um grande impulso no aparecimento destas ferramentas de simulação,
transformando-se em poderosas ferramentas de análise, validação de resultados e
visualização, permitindo obter resultados bastante práticos e eficientes, permitindo rapidez,
economia e precisão nos resultados, tanto para projectos que ainda estão na fase inicial da
sua concepção, como para aqueles já construídos mas porventura sujeitos a objecto de
requalificação (6-9).
O estudo deste tipo de ferramentas de simulação luminotécnica não nos transmite apenas
uma visualização da simulação do ambiente, ou seja, aspectos qualitativos para a
representação precisa do projecto, salientando-se também as questões quantitativas, que se
referem aos níveis de iluminação das superfícies, por forma a determinar a melhor solução
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para o projecto final. Para além disso estes programas dão-nos a possibilidade de visualizar os
efeitos das lâmpadas e luminárias, distribuição luminosa, efeitos da luz natural e o seu
consequente comportamento durante diferentes períodos do dia e do ano e o estudo da
influência dos materiais nas condições de iluminação do ambiente projectado (9-14).
As diversas possibilidades do uso das ferramentas são testadas nos programas de cálculo
luminotécnico DIALUX 4.9 e RELUX PRO, através de simulações de interiores realizadas para
um edifício de uma piscina coberta, com o intuito de demonstrar as facilidades e
dificuldades, decorrentes do uso destes programas.

Programas de Cálculo Luminotécnico
A validação de um programa é um processo que de certa forma, comprova a eficácia do
mesmo como simulador, isto é, como reprodutor de uma realidade. Para validação
comparativa de programas de simulação de desempenho a CIE (International Commission on
Illumination), criou uma TC 33 “Test cases for assessment of accuracy, of lighting computer
programs”, que ajuda os utilizadores a avaliar a precisão dos programas de iluminação e a
identificar os seus pontos fracos (15).
Podemos classificar o programa de cálculo de iluminação em básicos e complexos, segundo o
método de cálculo utilizado e da forma com que são processados os dados de entrada.
Existem uma infinidade de programas básicos que utilizam métodos muito simples para
realizar o cálculo, onde existem essencialmente dois métodos de cálculo: o Método dos
Lúmens ou Método de Fluxo Luminoso e o Método Ponto por Ponto (9-14). Os programas
denominados complexos baseiam o seu processo de cálculo essencialmente em dois
algoritmos diferentes: Radiosity e RayTracing (tabela 1).

DIALUX 4.9
A ferramenta de cálculo luminotécnico foi desenvolvida por solicitação de um consórcio de
fábricas, nomeadamente da Alemanha, incluindo Philips, Osram e Sylvania.
O programa possui um ambiente de rápida aprendizagem, possuindo comandos de fácil
assimilação, importa formatos de arquivos gráficos, como Dxf, Dwg e 3Ds e aceita sólidos e
superfícies modeladas em outros programas. A ferramenta utiliza dois tipos de algoritmos de
iluminação global: o Radiosity, usado para modelar a intersecção da luz entre superfícies
difusoras e o Raytracing que é uma técnica que permite adicionar reflexões e transparências.
O programa é destinado ao cálculo de iluminação interna e externa, permite calcular com
precisão a maneira como a luz se propaga no ambiente, produzindo imagens realistas,
permitindo a criação de filmes para apresentação do trabalho, e tem como principais
aplicações a simulação dos efeitos da iluminação natural e artificial, bem como as duas
simultaneamente e a análise fotométrica. Possui ainda uma vasta biblioteca de texturas de
materiais, de lâmpadas e de luminárias.
Como limitações, pode destacar-se que para ter a iluminação simulada, o ambiente deve
estar totalmente caracterizado, ou seja, com formas, materiais, cores, lâmpadas e luminárias
especificadas da mesma forma como será executado na realidade. Aceita também importação
de arquivos com dados fotométricos de fabricantes, chamados de plugins ou catálogos
electrónicos. O programa foi testado e funciona com sistema operativo Windows 2000, XP,
Vista e Windows 7 de 32 ou 64 bits. É um programa totalmente livre, podendo fazer-se o
download completamente gratuito da página da DIAL (16).

RELUX PRO
O programa de iluminação RELUX PRO é um programa desenvolvido pela RELUX INFORMATIK
AG, na Alemanha. Possui tal como o DIALUX um interface de rápida aprendizagem, possuindo
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comandos de fácil assimilação. Também importa formatos de arquivos gráficos, como o Dxf,
Dwg e 3Ds e aceitando sólidos e superfícies modeladas em outros programas. O RELUX traz
uma ferramenta para cálculo luminotécnico rápido, na qual é possível obter o resultado do
cálculo com a distribuição das luminárias, seja ela configurada por iluminância a ser atingida
ou por quantidade de luminárias no ambiente, tudo de uma forma muito prática, chamada
Easylux esta ferramenta é muito útil para o dia-a-dia na comparação entre modelos de
luminárias a serem aplicadas no ambiente, e é acessível através do ecrã inicial do programa,
botão Relux Express. Também permite a criação de filme do projecto tal como o DIALUX.
Utiliza o Raytracing como algoritmo de iluminação global (Tabela 1). Também processa luz
natural, bem como o cálculo da luz artificial e luz natural simultaneamente. Aceita também
importação de arquivos com dados fotométricos de fabricantes ou plugins.
O programa foi testado e funciona com sistema operativo Windows 2000, XP, Vista e Windows
7 de 32 ou 64 bits. Pode-se ter acesso a este programa fazendo o download gratuito na sua
página, bastando um registo. Por outro lado, para ter acesso às outras componentes do
programa (ReluxEnergy CH, ReluxCAD, ReluxTunnel, ReluxLumToPic, ReluxLum) é necessário
comprar a licença, sendo esta talvez a maior diferença em relação ao DIALUX (17-18).
Tabela 1- Tabela Comparativa das Vantagens e Desvantagens dos dois algoritmos: RayTracing e Radiosity (10-14).
ALGORITMO RAYTRACING
Vantagens
Desvantagens
Renderiza precisamente iluminação directa,
Custo operacional alto; o tempo necessário para
sombras, reflexões especulares e efeitos de
produzir uma imagem é afectado
transparecia.
significativamente pelo número de fontes de luz.
Gestão da memória de forma eficiente.
Não leva em conta as intereflexões difusas.
ALGORITMO RADIOSITY
Vantagens
Desvantagens
Calcula as intereflexões difusas entre as
As malhas 3D exigem mais memória do que as
superfícies
superfícies originais.
Independente do ponto de vista do observador
O algoritmo de amostragem de superfícies é mais
pode exibir rapidamente diversas vistas.
susceptível para exibir artefactos na imagem do
que o RayTracing
Resultados visuais imediatos os quais
Não leva em conta as reflexões especulares nem
progressivamente são implementados em
os efeitos de transparecias.
qualidade e precisão.

À semelhança do DIALUX também o RELUX pode apresentar algumas limitações, pois para se
obter uma iluminação simulada, o ambiente gráfico deve estar totalmente caracterizado, com
formas, materiais, cores, lâmpadas e luminárias especificadas, tal como serão implementadas
na realidade.

Casos de Estudo
Avaliação dos programas DIALUX 4.9 e RELUX PRO
O objectivo deste caso de estudo é o de explorar o potencial e as limitações do DIALUX 4.9 e
do RELUX PRO, sendo para isso utilizados 4 critérios de avaliação das ferramentas de
simulação:





Dados de entrada;
Algoritmos;
Saída dos Resultados;
Ferramentas de Análise.
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A simulação foi efectuada num computador portátil, INTEL CORE 2DUO; CPU P8600;
@2,4 GHz; 4,0 GB RAM, com placa ATI MOBILITY RADEON HD 3470, com sistema operativo
Windows Vista de 32 bits. Desenvolveu-se um projecto de interiores em cada um dos
programas, utilizando as ferramentas disponíveis em cada um deles. Por serem programas
com objectivos finais similares, os projectos delineados também foram iguais. As principais
dificuldades foram analisadas. O projecto escolhido foi um edifício de uma piscina coberta,
sem recorrer a qualquer planta a servir como base de trabalho, fazendo a construção do
modelo a partir do programa. As dimensões do edifício são: 45 metros de comprimento, por
30 metros de largura e 9 metros de altura.
O modo de construção do modelo a três dimensões da piscina diferiu entre os dois programas
utilizados devido às próprias diferentes funcionalidades entre eles. O DIALUX apresenta no
seu ambiente de trabalho a funcionalidade chamada de corpos padrão (paralelepípedo,
prisma, cilindro vertical e horizontal e cone), a partir dos quais se faz a construção do
modelo, juntamente com os elementos de sala (pilares, vigas, inclinações de tecto,
abóbodas), sendo que a partir destas formas se consegue proceder à construção do projecto,
inserindo medidas e também os seus ângulos pretendidos (16-17).
O RELUX tem a funcionalidade de objectos base (cubo, pilar e divisória). Para desenhar este
apresenta uma funcionalidade de desenhar qualquer objecto da construção, com a
singularidade de ser através da inserção de ponto a ponto, sendo esta uma das grandes
diferenças entre os dois programas alvos deste estudo. Com esta funcionalidade torna-se mais
fácil a construção de certos ambientes e muito mais rapidamente, ao invés da construção no
DIALUX (16-17).
Em termos de maiores dificuldades tem a ver com a funcionalidade que o programa da DIAL
apresenta da possibilidade de subtracção entre objectos, algo que o RELUX não possui,
levando deste modo a uma dificuldade extra de construção e imaginação de construção.
Devido a estes factores de construção, ou seja, dado que são necessários mais objectos na
construção em DIALUX o ficheiro final ocupa 26,2 MB e em RELUX ocupa 15,8 MB, em que as
suas extensões são (.dlx) e (.rdf) respectivamente. O tempo de cálculo para a simulação em
DIALUX foi de 1h18m e para o RELUX de cerca de 13minutos.
As bibliotecas disponíveis em ambos os programas apresentam uma similaridade de objectos,
tal como a característica de poder ser importados objectos com a extensão (.3Ds), para os
projectos (16-17). A nível das texturas disponíveis o DIALUX apresenta uma maior facilidade
de utilização e tratamento, dado que basta seleccionar a textura que queremos e arrastar
para cima do que pretendemos modificar, ao passo que o outro programa em estudo não,
sendo mais de difícil utilização. Como por exemplo como se pode verificar na Figura 1, a
textura dos vidros é visível ao invés da Figura 2 que não é possível visualizar com definição. O
mesmo se passa com as cores de um e outro programa, sendo neste aspecto o DIALUX
claramente melhor (16-17).

Figura 1 – Imagens do modelo representativo da simulação em DIALUX 4.9.
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Figura 2 – Imagens do modelo representativo da simulação em RELUX PRO.

Em relação aos plugins disponibilizados pelos fabricantes para os dois programas, existem
poucos fabricantes a disponibilizar para ambos.
No DIALUX foram utilizadas luminárias da marca INDAL, modelo LASER IZC-A, com lâmpada
MT-400 W, de iodetos metálicos, com reflector assimétrico, para a zona a iluminar da piscina
e modelo LASER IZC-D, com lâmpada MT-400 W, de iodetos metálicos, com reflector simétrico
para a zona acima das bancadas (19). Para a zona de passagem foram utilizadas luminárias da
CLIMAR, modelo Tupoli, com uma lâmpada fluorescente T5 de 49 W (20). Para a zona de
acesso dos balneários à piscina foram utilizadas luminárias da marca EEE, modelo MHPP O6,
com lâmpadas fluorescentes T5 de 2x14 W (21). No RELUX dado que a INDAL não tem plugins
para este programa, teve que se recorrer a outra marca que os disponibilizasse e nos quais a
curva fotométrica fosse praticamente idêntica à utilizada no plugin anteriormente usado.
Para isso recorreu-se à marca SBP, com o modelo 5STARS2/ A45/94, também de iodetos
metálicos, de 400 W, com reflector assimétrico e ao modelo 5STARS2/ S/94, de iodetos
metálicos, de 400 W, mas com reflector simétrico (22). As restantes luminárias apresentam os
dados fotométricos para os dois programas. A distribuição das luminárias pode ser feita
automaticamente através da distribuição de campo disponibilizada pelos programas ou
podemos inserir luminárias individualmente, ou mesmo, fazendo primeiro a distribuição de
campo, fazendo depois a desagregação das luminárias, tratando-as individualmente.
Os resultados do processo de simulação podem ser dados por meio da exibição de relatórios
numéricos, que descrevem os níveis de iluminação do ambiente, imagens estáticas, formas
mais utilizadas, ou através de animação, ou seja, de um filme. A nível destes aspectos os
programas alvos deste estudo são idênticos, apresentando as mesmas funcionalidades.

Figura 3 – Linhas Isolux (Figura da Esquerda resultado em DIALUX 4.9/ Figura da Direita resultado em RELUX PRO).
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Figura 4 – Gráfico de Valores no plano de trabalho (Figura da Esquerda resultado do DIALUX/ Figura da Direita
resultado do RELUX).

Estes programas disponibilizam ferramentas de análise quantitativa, tais como gráficos ou
curvas isolux (Figura 3), gráfico de valores (Figura 4), malhas de pontos em três dimensões
(Figura 5) e imagens em cores falsas (Figura 6), em que faixas de cor entre azul e vermelho
são atribuídas aos valores de distribuição de iluminância ou luminância.

Figura 5 – Malha de pontos em 3D (Figura da Esquerda resultado do DIALUX 4.9/ Figura da Direita resultado do
RELUX PRO).

Figura 6 – Cores Falsas (Figura da Esquerda resultado do DIALUX 4.9/ Figura da Direita resultado do RELUX PRO).
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Conclusão
Este trabalho analisa o uso de programas de cálculo luminotécnico no desenvolvimento de
projectos de iluminação, de forma a antever possíveis problemas, de modo a testar
alternativas e a encontrar as respectivas soluções. Para isso, o estudo focou-se na aplicação
de ferramentas de simulação, respectivamente DIALUX 4.9 e o RELUX PRO (Tabela 2).
Tabela 2- Tabela Comparativa dos programas DIALUX e RELUX

DIALUX

RELUX

Apresenta a funcionalidade chamada de corpos
padrão (paralelepípedo, prisma, cilindro vertical e
horizontal e cone), a partir do qual se faz a
construção do modelo;

Tem a funcionalidade de objectos base (cubo,pilar e
divisória) e a funcionalidade de desenhar qualquer
objecto da construção, através da inserção de ponto a
ponto. Torna-se mais fácil a construção de certos
ambientes e muito mais rapidamente;
Apresenta uma menor facilidade de utilização e
tratamento de texturas;

Apresenta uma maior facilidade de utilização e
tratamento de texturas, basta seleccionar a textura e
arrastar;
Apresenta
objectos;

a

possibilidade

de

subtracção

entre

Não possui a possibilidade de subtracção entre
objectos;

São necessários mais objectos na contrução (ficheiro
ocupa mais espaço);

São necessários menos objectos na construção (ficheiro
mais pequeno);

Tipos de algoritmo de iluminação global: Radiosity e
Raytracing;

Tipo de algoritmo de iluminação global: Raytracing;

Renderiza precisamente a iluminação directa,
sombras, reflexões especulares e efeitos de
transparência;

Renderiza precisamente a iluminação directa, sombras,
reflexões especulares e efeitos de transparência;

O tempo necessário para produzir uma imagem é
afectado significativamente (1h18min);

O tempo necessário para produzir uma imagem é
afectado significativamente (13min);

Calcula as intereflexões difusas entre as superfícies;
As malhas 3D exigem mais memória do que as
superfícies normais;

Não leva em conta as as intereflexões difusas;
As malhas 3D exigem mais memória do que as
superfícies normais;

Independente do ponto de vista do observador pode
exibir rapidamente diversas vistas;

Independente do ponto de vista do observador pode
exibir rapidamente diversas vistas;

Permite obter um relatório detalhado;

Permite obter um relatório detalhado;

Permite fazer vídeos do espaço construído;

Permite fazer vídeos do espaço construído;

Existem três tópicos que envolvem o processo de simulação da iluminação sendo o primeiro
referente à obtenção precisa dos dados de entrada, o segundo remete para a simulação
precisa e eficiente da interacção da luz no ambiente e por fim o terceiro e ultimo tópico
refere-se ao relatório dos resultados para os dispositivos de saída.
Para que não seja tão difícil imaginar o espaço projectado, os programas ajudam a mostrar as
ideias de uma forma visual a apelativa ao cliente final.
Ao empregar texturas, é possível exibir uma apresentação do projecto, muito semelhante à
realidade, que por vezes é muito importante para o cliente tomar uma decisão. Permitiu
identificar limitações de uso dos respectivos programas e ainda permitiu uma análise
comparativa dos mesmos em vários aspectos.
Em termos de desenho o RELUX apresenta algumas funcionalidades que fazem com que seja
mais rápida a construção do modelo, mas também apresenta alguns condicionalismos para
algumas construções, em que o DIALUX poderá ser mais funcional.
O DIALUX 4.9 e o RELUX PRO fornecem todos os resultados luminotécnicos e a respectiva
simulação de espaço em três dimensões, através do calculo com base na iluminação natural e
artificial, de acordo com as norma EN 12464 para iluminação interior (23).
As ferramentas de simulação permitem ainda calcular o número ideal de luminárias e
posicioná-las automaticamente, assim como, sempre que necessário, adicioná-las
manualmente ou ajustá-las.
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Área Científica– CT 12 – Gestión Industrial, Producción y Mantenimiento
Resumen
El Departamento de Sistemas Industriales de la empresa productora de aluminio “CVG Industria Venezolana de
Aluminio C.A. (Venalum C.A.)”, plantea la necesidad de realizar una evaluación que considere la influencia del
factor humano en las debilidades de su sistema de gestión y en las fallas en los equipos que son custodiados,
mantenidos y operados por esta unidad. El presente estudio genera un modelo de evaluación basado en confiabilidad
humana el cual valora el sistema de gestión de operaciones y mantenimiento, de manera de localizar los puntos
focales a través de una encuesta, posterior análisis DOFA y un análisis causa raíz del tipo espina de pescado, que
persigue disminuir las fallas causadas por error humano dentro del proceso, al aumentar la confiabilidad humana y de
los sistemas del departamento, contribuir con la disminución del número de accidentes por condiciones inseguras,
garantizar la calidad del servicio y comprometer al personal con el proceso de mejoramiento continuo propuesto.
Key Words: Sistema de gestión, confiabilidad humana, análisis DOFA, análisis causa raíz.

Introducción
La evaluación de la confiabilidad humana no es tarea sencilla, ya que existen múltiples
factores que afectan al ser humano cuando está ejecutando una tarea o actividad. Sin
embargo, bajo ciertas suposiciones, se puede diseñar de manera cualitativa, un instrumento
de evaluación que entregue información respecto al individuo y sus diferentes opiniones
respecto al entorno. En la presente investigación, se definen los puntos a evaluar del sistema
de gestión del departamento de Sistemas Industriales de una empresa productora de aluminio
primario, a partir de la composición básica del proceso del mismo (Figura 1), dividiéndolo en
entradas y salidas, basado en el diagrama EPS presentado por IBM Corporation en 1974 (Design
Aid and Documentation Technique, No.GC20-1851, IBM Corporation, White Plains, NY, 1974).

Figura 1. Diagrama de Entradas y Salidas (EPS) del Departamento Sistemas Industriales

Entradas en el Departamento de Sistemas Industriales
Insumos y repuestos: Necesarios para la ejecución de las tareas y actividades con
calidad y oportunidad, este factor es decisivo en la gestión del departamento.
Planes y programas: Para tener orden, planificación y control, de manera que el
sistema pueda ser retroalimentado según los resultados obtenidos.
Personal capacitado: Con las competencias necesarias para la ejecución de una
actividad, y garantizar el éxito del sistema.
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING UBI2011 - 28-30 Nov 2011 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

Información: Base para efectuar un análisis adecuado de cualquier situación y para
tomar la decisión más cercana a la verdad.

Salidas en el Departamento de Sistemas Industriales
Indicadores de gestión: Medición del cumplimiento de las metas de la unidad. Si los
indicadores se encuentran dentro de los parámetros establecidos, se puede inferir
que la gestión ha sido adecuada.
Servicios: Medición a través de la opinión generada por los beneficiarios de los
servicios prestados. Factor es impactante para la gestión de la unidad.
Documentación: Experiencias y conocimiento empírico adquirido con el transcurrir de
los años, evidenciado en documentos. Ayuda a generar nuevos conocimientos y
retroalimenta la gestión que se lleva a cabo.
Asesoría técnica: En la medida que el conocimiento y las habilidades del grupo de
trabajo se cultivan, es capaz de prestar apoyo técnico a otras unidades e incluso a
otras organizaciones.
Una vez descritas de forma global las entradas y salidas del sistema de gestión del
departamento, se definieron los puntos a evaluar a través de un instrumento. La encuesta se
diseñó con un total de 35 afirmaciones, cada una de ellas fue evaluada por los trabajadores
seleccionados. Fueron encuestados un total de 23 trabajadores, representando el 60% del
total de trabajadores de la unidad. La encuesta se aplicó de forma anónima y sin segregación
por funciones, con una escala de valoración del 1 al 5, en donde (1) representa “totalmente
en desacuerdo” y (5) “totalmente de acuerdo”.
Los puntos evaluados en la encuesta fueron los siguientes:
Potencial del individuo, motivación y comunicación: se refiere a la opinión que tiene
cada individuo de sí mismo y del grupo; se indagó cuál es la percepción respecto a sus
capacidades y habilidades para ejecutar las actividades según la función que desempeña
dentro de la unidad, la conformidad con su evaluación, así como los mecanismos de
captación del nuevo personal para la unidad.
Planeación, control y seguimiento de los trabajos: la mejor manera de descubrir cuáles
puntos pueden ser de oportunidad en el sistema, es realizando un seguimiento a las
actividades, determinar si existen controles adecuados, si el personal los conoce y si están
entrenados respecto a éstos.
Calidad de trabajo y compromiso de los individuos: después que un sistema es
controlado, se puede medir la calidad de ejecución de la actividad y su efecto en el
sistema, además del compromiso que tienen los trabajadores para alcanzar esta calidad.
Gestión del conocimiento: este factor identifica las actividades que se realizan para
aumentar el capital intelectual de la unidad, al igual que su proyección dentro de la
empresa, especialmente la importancia e imagen que tienen para los usuarios internos.
Gestión de insumos, repuestos, herramientas y servicios: para realizar las actividades y
tareas con calidad y oportunidad se debe contar con recursos con las mismas
características; se evalúa la gestión que se realiza para contar con estos recursos, el
manejo de los mismos y la forma como se administran.

Resultados
Se presentan resultados a través de un análisis DOFA, muy conocido y utilizado ampliamente
en gerencia. Se establecieron debilidades, factores internos que afectan negativamente al
departamento, a fin de convertirlos en fortalezas. De igual manera se detectaron las
amenazas del sistema, factores relevantes externos, para convertirlos en oportunidades de
mejora. El resumen del análisis realizado se muestra en la Tabla 1. La investigación toma
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como calificación satisfactoria el valor de 85%, que representa un desempeño aceptable para
cada uno de los ítems de la encuesta.
Tabla 1. Resumen del Análisis DOFA.
FORTALEZAS

•

Conocimiento de las normas, políticas y
procedimientos.
Importancia del ser humano

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DEBILIDADES
Potencialidad adecuada de los trabajadores
Mantenimiento sabe lo que hace y cuando
Operaciones sabe lo que hace y cuando
Supervisión adecuada
Programas de mantenimiento
Seguimiento de las órdenes de trabajo
Apoyo de programas de computación
Consenso en las decisiones
Herramientas adecuadas
Planificación y control
Criterios de prioridad
Control de inventario
Información técnica
Conocimiento de costos
Reportes oportunos y claros

•

•
•
•
•
•
•

OPORTUNIDADES
Evaluación de desempeño
Reclutamiento del personal
Capacitación y adiestramiento
Estudios de confiabilidad
Calidad de mantenimiento
Proyección de la unidad
AMENAZAS

•
•
•
•
•
•
•

Conformidad con los beneficios
Comunicación externa (usuarios)
Apoyo externo
Asesoría externa
Oportunidad de repuestos
Sistemas de información
Asignación de presupuesto

Fortalezas
Conocimiento de las normas, políticas y procedimientos: El 94% de los trabajadores
considera que conoce las normas y políticas que rigen sus actividades, esto es importante ya
que refleja el compromiso del trabajador y demuestra la divulgación de las normas. Ver
Figura 2.
Importancia del factor humano: El 94% de los trabajadores está completamente de acuerdo
en la importancia del ser humano dentro del sistema, este punto demuestra la valoración que
se dan a sí mismos y al resto de sus compañeros. Ver Figura 3.

Figura 2. Resultados ítem 3 de la encuesta

Figura 3. Resultados ítem 35 de la encuesta

Oportunidades
Evaluación de desempeño: 39% de los trabajadores está de acuerdo con la existencia y modo
de aplicación de la evaluación de desempeño. La mejor forma de mejorar la calificación es
mediante la aplicación de instrumentos de autoevaluación simultáneamente con la evaluación
tradicional de la empresa. La técnica de evaluación conocida como “360 grados”, puede
resultar una herramienta efectiva para conseguir evaluaciones más efectivas y menos
cuestionables por parte de los evaluados. Ver Figura 4.
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Reclutamiento del personal: 61% de los encuestados está medianamente de acuerdo con la
forma de reclutamiento y contratación que tiene la empresa. Significa esto que es necesario
revisar los métodos como se captan nuevos trabajadores para formar parte de la unidad. El
reclutamiento de personal es en principio determinante de la materia prima humana que la
empresa recibe, su perfección como modelo y la calidad de los resultados están
estrechamente vinculados. Ver Figura 5.
Capacitación y adiestramiento: 50% de los trabajadores están medianamente en desacuerdo
con los programas de actualización, capacitación y adiestramiento del personal de
mantenimiento; la opinión del resto está dividida, significa esto que existe desinformación
general al respecto, ya que, si ciertamente existen los programas referidos, una fracción de
trabajadores consideran que no son tomados en cuenta. Ver Figura 6.

Figura 4. Resultados ítem 5 de la encuesta

Figura 5. Resultados ítem 6 de la encuesta

Estudios de confiabilidad: la opinión en este caso está dividida, se observa desinformación
general; en la actualidad no existen formalmente estudios de confiabilidad de los equipos de
la unidad, sin embargo consideran que es necesario contar con estos estudios. Es conveniente
aprovechar la voluntad de los trabajadores, éstos aprecian su importancia para revelar
problemas ocultos y fuentes de mejora. Ver Figura 7.

Figura 6. Resultados ítem 14 de la encuesta

Figura 7. Resultados ítem 31 de la encuesta

Proyección de la unidad: Es importante que el resto de las unidades de la empresa conozcan
claramente la importancia que tiene el Departamento de Sistemas Industriales para la
empresa, esto afianzaría el sentido de pertenencia de los trabajadores de esta unidad, ya que
la opinión general en este punto está dividida. Ver Figura 8.

Debilidades
Potencial de los trabajadores: Más del 70% de los trabajadores encuestados opina que tienen
suficiente potencial para realizar las diferentes labores dentro de sus funciones, esto refleja
la seguridad y convicción con la que realizan este grupo de trabajo, demostrando las
habilidades y competencias de los mismos. Sin embargo, existe un sector cercano al 30% que
no está de acuerdo con este punto y podrían haber dos causas fundamentales, una es que el
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trabajador sienta que le exigen en exceso, para su capacidad, y la otra es que el trabajador
se sienta sub-utilizado, de manera que él siente que es capaz de asumir funciones y
responsabilidades de mayor envergadura. Ver Figura 9.

Figura 8. Resultados ítem 33 de la encuesta

Figura 9. Resultados ítem 1 de la encuesta

Supervisión adecuada: Según la encuesta, 33% de los trabajadores está medianamente de
acuerdo, y el 55% se encuentra entre de acuerdo y totalmente de acuerdo con que el personal
que supervisa es el adecuado. Aun cuando se puede pensar que existen buenas relaciones
entre el nivel base y el nivel de supervisión de la unidad, el resultado amerita un análisis
formal de las relaciones supervisor - supervisado a nivel individual, con el fin de detectar las
debilidades específicas y determinar las necesidades de entrenamiento para corregir las
desviaciones que se logren detectar. Ver Figura 10.
El personal de mantenimiento sabe qué hacer y cuándo: 76% de los trabajadores apoya esta
afirmación, 12% esta medianamente de acuerdo y 12% opina lo contrario, a primera vista el
grupo de trabajo confía en el personal de mantenimiento. Al igual que en el caso anterior se
requiere un estudio de deficiencias específicas para buscar correctivos. La implementación de
Círculos de Calidad en Mantenimiento podría ayudar a mejorar los resultados, amén de crear
grupos de discusión de la lección aprendida. Ver Figura 11.

Figura 10. Resultados ítem 7 de la encuesta

Figura 11. Resultados ítem 10 de la encuesta

El personal de operaciones sabe qué hacer y cuando: 64% de los trabajadores apoya esta
afirmación y el 18% esta medianamente de acuerdo, al igual que en los casos anteriores el
valor porcentual, aun cuando puede ser resultado de la animosidad personal, amerita una
evaluación más profunda y la fusión entre el personal de mantenimiento y de operación. La
implementación de técnicas de Mantenimiento Productivo Total, puede ser una forma
eficiente de mejorar los resultados obtenidos con un considerable impacto en las relaciones
interdepartamentales. Ver Figura 12.
Programas de mantenimiento: 39% de los trabajadores encuestados conoce y cumple los
planes y programas de mantenimiento, además de esto, están comprometidos con las normas
y procedimientos que los rigen. 44% está medianamente de acuerdo y el resto está en
desacuerdo. Al igual que en los casos anteriores y por ser el aspecto evaluado de alta
especificidad, es recomendable determinar en donde los encuestados ubican las desviaciones
de cumplimiento de los planes y programas de mantenimiento. Ver Figura 13.
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Figura 12. Resultados ítem 11 de la encuesta

Figura 13. Resultados ítem 9 de la encuesta

Seguimiento de las ordenas de trabajo: La mayoría de los trabajadores conocen la
trazabilidad de las órdenes de trabajo, sin embargo, se observa el indicativo de deficiencias
en el sistema de vigilancia. Un punto más a mejorar mediante el análisis funcional de las
operaciones de mantenimiento y su seguimiento. Ver Figura 14.
Apoyo de programas de computación: Cerca del 70% de los trabajadores conoce la existencia
de programas computacionales que facilitan las actividades de mantenimiento, además de
esto conocen las ventajas y el mecanismo para utilizarlos. Ver figura 15.

Figura 14. Resultados ítem 22 de la encuesta

Figura 15. Resultados ítem 24 de la encuesta

Consenso en las decisiones: 44% de los trabajadores consideran que no son tomados en
cuenta en la toma de decisiones de la unidad, este resultado debilita el comportamiento
proactivo de los trabajadores. Al respecto, Ishikawa señala que la autoridad debe llegar hasta
los niveles más bajos de la organización (hasta el obrero de línea), él es quien mejor puede
opinar sobre la calidad de su trabajo. Ver Figura 16.
Herramientas adecuadas: 22% de los trabajadores considera que cuenta con las herramientas
y equipos adecuados para realizar sus labores. Esto afecta la gestión de los trabajos y crea
inconformidad en los trabajadores. La calidad y cantidad de las herramientas son primordiales
para el buen mantenimiento. Ver Figura 17.

Figura 16. Resultados ítem 2 de la encuesta

Figura 17. Resultados ítem 12 de la encuesta
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Planificación y control: Existen opiniones divididas en este punto. Debilidad importante que
afecta la administración del recurso humano y de los recursos materiales, además de sobreexigir en ocasiones al personal sin justificación aparente. Ver Figura 18.
Criterios de prioridad: Debe existir un mecanismo claro para establecer la prioridad de cada
trabajo y efectuar primero los más críticos. Este es un problema de ingeniería y gerencia; la
prioridad se puede soportar por estudios de criticidad, pero en última instancia la prioridad se
decide por autoridad consensuada en el nivel que competa. Ver Figura 19.

Figura 18. Resultados ítem 21 de la encuesta

Figura 19. Resultados ítem 17 de la encuesta

Control de inventario: 58% de los trabajadores considera que no se tiene un control
adecuado de los insumos y repuestos manejados por la unidad, esta debilidad afecta el
tiempo de ejecución de los trabajos. Los repuestos e insumos deben contar con un control
efectivo, de tal manera que eviten contratiempos en las actividades, además de ayudar a la
gestión para iniciar la procura de los repuestos que se estén agotando. Ver Figura 20.
Información técnica: 44% de los trabajadores opina que la información técnica necesaria para
realizar las actividades no existe o no se encuentra disponible. Los proveedores, fabricantes e
Internet son una buena fuente para recuperar la información perdida, así como el
conocimiento generado en la empresa. Ver Figura 21.

Figura 20. Resultados ítem 18 de la encuesta

Figura 21. Resultados ítem 25 de la encuesta

Calidad de mantenimiento: 78% de los trabajadores está consciente de la inexistencia de
mecanismos para medir la efectividad de los diferentes tipos de mantenimientos y están
dispuestos a trabajar respecto al caso. La empresa debe estudiar la creación de un
departamento de control y aseguramiento de la calidad del mantenimiento, donde resida
tanto la labor de verificación de las operaciones de mantenimiento, la calidad de la ejecución
y la vigilancia cercana de la seguridad de las personas y el medio ambiente. Ver Figura 22.
Conocimiento de costos: 77% de los encuestados no conoce los costos que involucra los
diferentes mantenimientos que realiza la unidad, este conocimiento reforzaría en gran
medida la conciencia y el sentido de pertenencia dentro de la unidad. Esta situación se
corrige estableciendo estándares de análisis de costos y creando memoria de este
conocimiento. Ver Figura 23.
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Figura 22. Resultados ítem 29 de la encuesta

Figura 23. Resultados ítem 30 de la encuesta

Reportes oportunos y claros: La tendencia apunta que las fallas no son reportadas con la
oportunidad y la claridad requerida para su atención; es importante detallar este resultado y
reforzar la forma como se realizan los reportes y fluye esta información. Ver Figura 24.

Amenazas
Conformidad con los beneficios de la empresa: Aproximadamente el 40% de los trabajadores
está conforme por el salario que percibe, lo que propicia seguridad laboral para ellos, sería
conveniente indagar acerca de la inconformidad del personal restante para estimular la
productividad. Ver Figura 25.

Figura 24. Resultados ítem 34 de la encuesta

Figura 25. Resultados ítem 4 de la encuesta

Programas de comunicación con los usuarios de la unidad: 55% de los trabajadores opina
que no existen medios para mejorar las relaciones con las unidades usuarios de los servicios;
es importante tener satisfechos a los usuarios de la unidad, ya que se afecta su imagen y la de
sus trabajadores. Una comunicación efectiva puede mejorar esta condición. Ver Figura 26.
Apoyo externo: 35% de los trabajadores coinciden que el apoyo contratado para la unidad no
son oportunos, esta situación afecta la imagen de la unidad frente a la empresa. El servicio
externo debe ser reevaluado y los contratistas deben pasar por una auditoría que le permita a
la empresa tener una idea clara de sus fortalezas y debilidades. Ver Figura 27.

Figura 26. Resultados ítem 8 de la encuesta

Figura 27. Resultados ítem 15 de la encuesta

Asesoría externa: 59% de los encuestados considera que no se cuenta con la asesoría externa
una vez que un equipo o sistema es instalado. Será necesario establecer una lista de asesores
calificados que colaboren en la solución de la situación que se le plantee. Ver Figura 28.
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Sistemas de información: La opinión en este caso se inclina hacia el manejo no oportuno de
la información en cuanto a su recolección, difusión y documentación, además de la
administración a través del sistema computacional; queda en evidencia la necesidad de
comunicación. Ver Figura 29.

Figura 28. Resultados ítem 16 de la encuesta

Figura 29. Resultados ítem 32 de la encuesta

Oportunidad de repuestos: 50% de los trabajadores está medianamente de acuerdo en este
punto, 39% opina que no se cuenta con los insumos y repuestos cuando se necesitan y el 11%
considera que se deben revisar los mecanismos de adquisición de repuestos ya que la ausencia
de los mismos afecta el servicio prestado. Ver figura 30.
Asignación de presupuesto: La mayoría de los trabajadores opina el presupuesto no es
asignado a partir de un estudio riguroso de las necesidades de la unidad. Ver figura 31.

Figura 30. Resultados ítem 19 de la encuesta

Figura 31. Resultados ítem 28 de la encuesta

Análisis de causa raíz del error humano
Adicionalmente al análisis DOFA elaborado a partir de la encuesta, se generó un diagrama de
espina de pescado para el análisis de causa raíz, basado en el presentado por Tatikonda en
1991 (Production and Inventory Management Journal, p.39), donde el factor de estudio son
las causas de ocurrencia de errores humanos en el departamento estudiado. Se observa el
resultado para el Departamento en estudio, en la Figura 32.
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Figura 32. Diagrama de Causa Raíz del Departamento de Sistemas Industriales
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Modelo de evaluación
De todo lo descrito durante el desarrollo de la investigación respecto a la gestión del
Departamento Sistemas Industriales, se puede plantear un método de evaluación para
aplicarlo en otras unidades, tomando siempre en cuenta el factor humano como punto pivote
de las actividades principales. No todas las unidades son iguales, y por ser el factor humano el
epicentro del modelo de la investigación, son múltiples los factores que deben ser tomados en
cuenta, por esto el modelo es flexible y puede ser adaptado según las necesidades y
descripción de la unidad.
El modelo sugerido se puede observar en la Figura 33, donde se muestra el flujograma que
rige para el presente estudio el método de evaluación establecido.
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mejora continua

Figura 33. Modelo de evaluación de gestión según la Confiabilidad Humana

CONCLUSIONES
El modelo de evaluación propuesto arrojó información precisa acerca del factor humano en el
sistema de gestión del Departamento de Sistemas Industriales en estudio. Se observó que los
trabajadores están de acuerdo con que muchas fallas ocurren por errores humanos a todos los
niveles, y los mismos mencionan la existencia de elementos que afectan su motivación y
autoestima. El manejo de la información respecto a la recolección, administración,
divulgación y documentación es deficiente, lo que dificulta la retroalimentación del sistema y
genera colecciones de datos poco confiables para realizar análisis futuros acertados, lo que
atenta dramáticamente con los procesos de mejora continua y la capacidad de adquirir
habilidades y destrezas de los trabajadores, además de crear una base de conocimiento a
través de la experiencia muy deficiente y negarle la posibilidad de aprendizaje a trabajadores
que pudieran ingresar a futuro a la unidad.
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Abstract
Wireless communications using unlicensed bands are increasingly important, e.g. Wi-Fi. Performance is a very
fundamental issue, resulting in more reliable and efficient communications. Security is equally very important.
Laboratory measurements are made about several performance aspects of Wi-Fi IEEE 802.11g WPA and WPA2 pointto-point links. A contribution is given to performance evaluation of this technology under WPA and WPA2 encryptions,
using available wireless routers from Linksys (WRT54GL). Detailed results are presented and discussed, namely at OSI
levels 4 and 7, from TCP, UDP and FTP experiments, permitting measurements of TCP throughput, jitter, percentage
datagram loss and FTP transfer rate. WPA and WPA2 results are compared. Comparisons are also made to
corresponding results obtained for open links. Conclusions are drawn about the comparative performance of the links.
Key Words: WLAN, Wi-Fi, WPA, WPA2, Point-to-Point Links, IEEE 802.11g, Wireless Network Laboratory Performance.

1. Introduction
Wireless communication technologies have been developed using electromagnetic waves in
several frequency ranges, propagating in the air. It is the case of e.g. Wi-Fi and FSO, whose
importance and utilization have been increasing.
Wi-Fi is a microwave based technology providing for versatility, mobility and favorable prices.
The importance and utilization of Wi-Fi has been growing for complementing traditional wired
networks. It has been used both in ad hoc mode and in infrastructure mode. In this case an
access point, AP, permits communications of Wi-Fi electronic devices with a wired based LAN
through a switch/router. In this way a WLAN, based on the AP, is formed. Wi-Fi has reached
the personal home, where a WPAN allows personal devices to communicate. Point-to-point
and point-to-multipoint configurations are used both indoors and outdoors, requiring specific
directional and omnidirectional antennas. Wi-Fi uses unlicensed bands in the 2.4 and 5 GHz
frequency bands and IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g and 802.11n standards [1]. As the 2.4
GHz band becomes increasingly used interferences increase. There is a large base of installed
equipments working in this band. The 5 GHz band has been receiving considerable attention,
although absorption increases and ranges are shorter.
Nominal transfer rates up to 11 (802.11b), 54 Mbps (802.11 a, g) and 600 Mbps (802.11n) are
specified. CSMA/CA is the medium access control. Wireless communications, wave
propagation [2,3] and practical implementations of WLANs [4] have been studied. Detailed
information has been given about the 802.11 architecture, including performance analysis of
the effective transfer rate where an optimum factor of 0.42 was presented for 802.11b pointto-point links [5]. Wi-Fi (802.11b) performance measurements are available for crowded
indoor environments [6].
Performance evaluation is a fundamentally important criterion to assess the reliability and
efficiency of communication. In comparison to traditional applications, new telematic
applications are specially sensitive to performances. Requirements have been pointed out,
such as: 1-10 ms jitter and 1-10 Mbps throughput for video on demand/moving images; jitter
less than 1 ms and 0.1-1 Mbps throughputs for Hi Fi stereo audio [7].
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING UBI2011 - 28-30 Nov 2011 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

Wi-Fi security is very important. Microwave radio signals travel through the air and can be
easily captured by virtually everyone. Therefore, several security methods have been
developed to provide authentication such as, by increasing order of security, WEP, WPA and
WPA2. WEP was initially intended to provide confidentiality comparable to that of a
traditional wired network. A shared key for data encryption is involved. The communicating
devices use the same key to encrypt and decrypt radio signals. The CRC32 checksum used in
WEP does not provide a great protection. However, in spite of its weaknesses, WEP is still
widely used in Wi-Fi communications for security reasons, mainly in point-to-point links. WPA
implements the majority of the IEEE 802.11i standard [1]. It includes a MIC, message integrity
check, replacing the CRC used in WEP. Either personal or enterprise modes can be used. In
this latter case an 802.1x server is required. Both TKIP and AES cipher types are usable and a
group key update time interval is specified. WPA2 is compliant with the full IEEE 802.11i
standard [1]. It includes CCMP, a new AES-based encryption mode with enhanced security.
Either personal or enterprise modes can be used. In this latter case an 802.1x server is
required. Both TKIP and AES cipher types are usable and a group key update time interval is
specified.
Several performance measurements have been made for 2.4 and 5 GHz Wi-Fi open [8-10] and
WEP links [11], as well as very high speed FSO [12]. It is important to find the effects of WPA
encryption on link performance. Therefore, in the present work new Wi-Fi (IEEE 802.11 g)
results arise, using personal mode WPA, through OSI levels 4 and 7. Performance is evaluated
in laboratory measurements of WPA point-to-point links using available equipments.
Comparisons are made to corresponding results obtained for, mainly, open links.
The rest of the paper is structured as follows: Chapter 2 presents the experimental details
i.e. the measurement setup and procedure. Results and discussion are presented in Chapter
3. Conclusions are drawn in Chapter 4.

2. Experimental details
The measurements used Linksys WRT54GL wireless routers [13], with a Broadcom BCM5352
chip rev0, internal diversity antennas, firmware DD-WRT v24-sp1-10011 [14] and a 100-BaseTX/10-Base-T Allied Telesis AT-8000S/16 level 2 switch [15]. The wireless mode was set to
bridged access point. This was not possible to achieve with the firmware from the
manufacturer. In every type of experiment, interference free communication channels were
used. This was checked through a portable computer, equipped with a Wi-Fi 802.11 a/b/g
adapter, running NetStumbler software [16]. WPA and WPA2 personal encryptions were
activated in the APs, using AES and a shared key composed of 9 ASCII characters. The
experiments were made under far-field conditions. No power levels above 30 mW (15 dBm)
were required, as the access points were close.
A laboratory setup was planned and implemented for the measurements, as shown in Fig. 1.
At OSI level 4, measurements were made for TCP connections and UDP communications using
Iperf software [17], permitting network performance results to be recorded. For a TCP
connection, TCP throughput was obtained. For a UDP communication with a given bandwidth
parameter, UDP throughput, jitter and percentage loss of datagrams were determined. TCP
packets and UDP datagrams of 1470 bytes size were used. A window size of 8 kbytes and a
buffer size of the same value were used for TCP and UDP, respectively. One PC, with IP
192.168.0.2 was the Iperf server and the other, with IP 192.168.0.6, was the Iperf client.
Jitter, which indicates the smooth mean of differences between consecutive transit times,
was continuously computed by the server, as specified by RTP in RFC 1889 [18].
The scheme of Fig. 1 was also used for FTP measurements, where FTP server and client
applications were installed in the PCs with IPs 192.168.0.2 and 192.168.0.6, respectively.
The server and client PCs were HP nx9030 and nx9010 portable computers, respectively,
running Windows XP. They were configured to maximize the resources allocated to the
present work. Batch command files were written to enable the TCP, UDP and FTP tests. The
results were obtained in batch mode and written as data files to the client PC disk. Each PC
had a second network adapter, to permit remote control from the official IP Unit network, via
switch.
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3. Results and discussion
The access points were configured for IEEE 802.11 g with typical nominal transfer rates (6, 9,
12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps). Measurements were made for every fixed transfer rate. In this
way, data were obtained for comparison of the laboratory performance of the links,
measured namely at OSI levels 1 (physical layer), 4 (transport layer) and 7 (application layer)
using the setup of Fig. 1. For every nominal fixed transfer rate, an average TCP throughput
was determined from several experiments. This value was used as the bandwidth parameter
for every corresponding UDP test, giving average jitter and average percentage datagram
loss.
At OSI level 1, noise levels (N, in dBm) and signal to noise ratios (SNR, in dB) were monitored.
Typical values are shown in Fig. 2, which are similar for WPA, WPA2 and open links.
The main average TCP and UDP results are summarized in Table I, for WPA2, WPA and open
links. In Fig. 3 polynomial fits were made to the 802.11 g TCP throughput data for WPA links,
where R2 is the coefficient of determination. A fairly good agreement was found between the
WPA data and the data for WPA2 and open links. Also, the data agree fairly well with those
from recent WEP measurements. In Figs. 4-8, the data points representing jitter and
percentage datagram loss were joined by smoothed lines. It was found that the best jitter
performances are, by descending order, for open links, WEP, WPA and WPA2. Increasing
security encryption was found to degrade jitter performance. Concerning percentage
datagram loss data (1.4 % on average) no significant sensitivities were found to link type.
At OSI level 7 we measured FTP transfer rates versus nominal transfer rates configured in the
access points for IEEE 802.11 g, as in [11]. The average results thus obtained are summarized
in Table I, both for WPA2, WPA and open links. The results show the same trends found for
TCP throughput.
Generally, except for jitter, the results measured for WPA and WPA2 links were found to
agree, within the experimental errors, with corresponding data obtained for WEP and open
links.

Figure 1 – Laboratory setup scheme.
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Figure 2 – Typical SNR (dB) and N (dBm); WPA links.
Table 1- Average Wi-Fi (IEEE 802.11 g) results; WPA2, WPA and Open links.

Link type

WPA2

WPA

Open

TCP throughput (Mbps)

13.9+-0.4

14.1+-0.4

13.9+-0.4

UDP-jitter (ms)

2.4+-0.1

2.2+-0.1

1.2+-0.1

UDP-% datagram loss

1.3+-0.1

1.2+-0.1

1.6+-0.1

FTP transfer rate (kbyte/s)

1504.1+-45.1

1527.0+-45.8

1508.3+-45.2

Figure 3 – TCP throughput versus technology and nominal transfer rate; WPA links.

Figure 4 – UDP - jitter results versus technology and nominal transfer rate; WPA links.
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Figure 5 – UDP - jitter results versus technology and nominal transfer rate; WPA2 links.

Figure 6 – UDP - jitter results versus technology and nominal transfer rate; open links.

Figure 7 – UDP – percentage datagram loss versus technology and nominal transfer rate; WPA links.

Figure 8 – UDP – percentage datagram loss versus technology and nominal transfer rate; WPA2 links.
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4. Conclusions
A laboratory setup arrangement has been planned and implemented, that permitted
systematic performance measurements of available wireless equipments (WRT54GL wireless
routers from Linksys) for Wi-Fi (IEEE 802.11 g) in WPA and WPA2 point-to-point links.
Through OSI layer 4, TCP throughput, jitter and percentage datagram loss were measured and
compared for several link types. The average TCP throughput data were found to agree fairly
well for WPA2, WPA, WEP and open links. Concerning jitter, it was found for that the best
jitter performances are, by descending order, for open links, WEP, WPA and WPA2. Increasing
security encryption was found to degrade jitter performance. Concerning percentage
datagram loss, no significant sensitivities were found to link type.
At OSI layer 7, FTP performance results have shown the same trends found for TCP
throughput.
Additional performance measurements either started or are planned using several equipments
and experimental conditions, not only in laboratory but also in outdoor environments
involving, mainly, medium range links.
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Resumo
Este estudo tem como objectivo o desenvolvimento de um conjunto inovador de pensos bioelectromagneticos, para
promover e acelerar a cicatrização de úlceras de pressão, no estádio 1 e 2 impedindo a progressão para estádios mais
avançados 3 e 4, diminuindo tempos de internamento e o recurso a técnicas mais onerosas como sejam o tratamento
cirúrgico.
O conceito de base subjacente a este trabalho envolve a elevação da temperatura junto à pele e tecidos subcutâneos
(37 a 42ºC), com a aplicação de radiação electromagnética de frequência e magnitude apropriada. Esta radiação gera
correntes de Foucault, que, através do efeito térmico de Joule irão ser responsáveis pelo aquecimento dos pensos,
que em contacto com a pele, promovem o aquecimento localizado desta, aumentando a perfusão capilar, o aporte de
oxigénio, nutrientes, actividade anti-inflamatória, deposição de colagéneo, fibroblastos, entre outros, o que irá
acelerar a cicatrização da ferida.
Palavras-chave: Pensos, bioelectromagneticos, electromagnetismo, úlceras de pressão,
nanotecnologia, têxteis biomédicos, Medtech, elementos finitos, simulação, sensorização remota.

temperatura,

1.Introdução
1.1.Úlcera de pressão
A úlcera de pressão é uma lesão cutânea que na sua fase inicial é caracterizada por uma cor
avermelhada e rotura da integridade da pele. Esta patologia é causada por uma pressão
elevada durante um curto período de tempo ou por uma pressão mais baixa, mas durante um
longo período de tempo [1].
Estas feridas são áreas localizadas, de necrose celular que ocorrem com maior frequência na
pele e tecido subcutâneo situado nas proeminências ósseas.
As úlceras podem ser classificadas em quatro graus. As de grau 1, onde se manifesta um
eritema não branqueável em pele intacta, é a lesão percursora da ulceração cutânea. Em
indivíduos de pele escura, o calor, o edema, a enduração ou a dureza podem ser indicadores.
As úlceras de grau 2, apresentam perda de pele com destruição parcial envolvendo a
epiderme e/ou a derme; a úlcera é superficial e apresenta-se clinicamente como abrasão,
flictena ou cratera superficial. As de grau 3, apresentam perda de pele com destruição total,
envolvendo danos ou necroses do tecido subcutâneo que pode estender-se até, mas não
através, à fáscia subjacente. Clinicamente a úlcera apresenta-se como uma cratera profunda
com ou sem loca no tecido. Nas úlceras de grau 4, ocorre perda total da pele, com destruição
extensa, necrose tecidular ou dano muscular, ósseo ou das estruturas de suporte [2,3].
Segundo um estudo efectuado por Agris e Spira (1979), citados por Dias et al. (2003), as
saliências ósseas mais vulneráveis às UP são a isquiática (24%), sacrococcígea (23%),
trocantérica (15 %) e calcânea (8%). Outras localizações incluem os maléolos laterias (7%),
joelho (6%), crista ilíaca (4%), cotovelo (3%), proeminência da tíbia (2%), a região occipital
(1%), o queixo (0,5%) e a região escapular (0,5%). Os índices de UP em pacientes de terapia
intensiva são mais elevados do que noutras unidades hospitalares, uma vez que os factores de
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risco são maiores, como é o caso da instabilidade hemodinâmica, insuficiência respiratória, a
falência múltipla de órgãos e vários outros factores relacionados com a gravidade da doença
[4,5]
. O reposicionamento do paciente a cada 2 horas é um dos aspectos mais importantes nos
protocolos de prevenção de UP [6].
Ferreira et al., (2007), refere uma prevalência média de úlceras de pressão de 11,5% em
ambiente hospitalar e uma incidência média de 17,2%, sendo a taxa etária idosa a mais
afectada com este tipo de feridas, pessoas com mobilidade reduzida (p.e. acamados). Apenas
17,2% dos pacientes institucionalizados em Serviços de Medicina, desenvolve uma a duas
úlceras de pressão.

1.2. Efeito localizado do calor
A revisão bibliográfica já realizada permite verificar a existência de vários estudos
evidenciando os benefícios do efeito do calor localizado no tratamento de feridas crónicas. A
primeira resposta da pele humana face à aplicação externa de calor localizado é uma subida
da perfusão capilar [7]. Rabkin e Hunt [8], estudaram o efeito do calor localizado na
concentração de oxigénio e na perfusão em 8 pacientes hospitalizados com feridas abertas
(grau 3 ou 4). Esta investigação evidenciou um aumento (3 vezes mais) do fluxo capilar e um
aumento médio da tensão de oxigénio subcutâneo em 39,5 mmHg.
Um aumento de 5,6 a 22,5 mmHg da tensão de óxigénio pode ser esperado para a elevação
em 1oC na temperatura superficial da pele. O aumento da concentração de oxigénio tem sido
associado a uma aceleração da cicatrização através da promoção da deposição de colagéneo
[9]
e uma maior elasticidade das cicatrizes [10]. Outro estudo [11] que visava avaliar o efeito do
calor radiante intermitente através de gazes sobre o crescimento dos fibroblastos da pele
humana demonstrou que o calor intermitente possuía um efeito de estimulação da
proliferação dos fibroblastos. Outros investigadores [12,13,14], verificaram que o exsudado
retirado das feridas inibe a proliferação e o crescimento de novos fibroblastos dérmicos [15]. O
aquecimento do exsudado nas feridas crónicas (37oC) permitiu observar uma redução da
actividade inibitória sobre os fibroblastos e uma melhoria no crescimento dos fibroblastos
adultos [16].
Outros investigadores [17], demonstraram um aumento significativo das células endoteliais
quando expostas a um aquecimento entre 37oC e 42oC.Como as úlceras de pressão,
susceptíveis de infecção, que o aquecimento localizado poderia favorecer a infecção e a sua
disseminação. Verificou-se a situação oposta, isto é, um maior controlo da infecção.
Outro estudo aplicado em pacientes com úlceras de pressão, recorreu à terapia normotérmica
sem contacto (NNWT) [18]. Neste estudo os pacientes foram aleatoriamente seleccionados
para receber a terapia NNWT ou um tratamento clássico, segundo as melhores práticas locais
(grupo de controle). O estudo permitiu demonstrar que os pacientes submetidos à terapia
NNWT curaram-se mais rapidamente.

1.3. Soluções tecnológicas propostas
Perspectiva clínica e de saúde pública: A ulcera de pressão, é uma realidade hospitalar, em
que por cada milhar de pacientes internados, 75.000 desenvolvem esta enfermidade. A
prevalência de UP em ambiente hospitalar é extremamente alta, variando de 2,7% ao máximo
de 29,5%.
Perspectiva económica: O impacto económico do tratamento de UP é estarrecedor. Recentes
estimativas de custo do tratamento (clínico e cirúrgico) de UP revelaram custo médio
hospitalar de US$21675. Além disso, quando um paciente com fractura de colo de fémur
desenvolve uma UP, os encargos hospitalares aumentam em média US$10986 por paciente.
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Após o levantamento bibliográfico, e tendo em atenção a especificidade do desenvolvimento
e experimentação de dispositivos médicos, a metodologia adoptada no desenvolvimento do
presente estudo compreende três soluções tecnológicas distintas:
1º Solução: Desenvolvimento de uma estrutura têxtil em malha Jersey tubular com uma
composição em algodão e poliuretano, tendo na sua constituição fios 100% inox de forma a
permitir a necessária condutividade eléctrica.
2º Solução: O revestimento (nanoacabamento) com óxidos metálicos, de uma gaze 100%
algodão é correntemente utilizado como um material de penso.
3º Solução: Produção de nanofibras electrocondutoras.
Os processos convencionais de fiação não são capazes de produzir fibras, com diâmetros de
escala nanométrica. Um dos métodos mais versáteis para a produção destas nanofibras é a
electrofiação [19], esta tecnologia utiliza campos eléctricos de alta tensão (5-50KV) e baixa
corrente (0,5-1μA) para produzir um campo eléctrico entre a extremidade de uma agulha
carregada electricamente e a placa colectora, um único jacto de material fluido é acelerado
e estirado através de um campo eléctrico produzindo fibras de diâmetro reduzido [20].
O protótipo de electrofiação disponível no D.C.T.T. é composto pelos seguintes elementos:
duas fontes de alimentação Glassman High Voltage, Inc., um dosímetro Harvard Apparatus
PHD 2000 Pump Series, uma seringa injectora tipo convencional, um painel colector metálico
amovível e regulável e um sistema de controlo digital do processo, composto por um
computador e um software GlassMan GHV RS232 Interface Version B. O equipamento
encontra-se num espaço fechado, no interior de uma hote, para garantir as condições
necessárias de isolamento e segurança.

Figura 1 – Sistema de electrospinning – DCTT - UBI

2. Bioelectromagnetismo
O electromagnetismo é uma força básica da natureza. Poder-se-á afirmar que a Radiação
Electromagnética é uma forma de energia que é transmitida sob a forma de ondas às quais
correspondem variações no espaço e no tempo do campo eléctrico e do campo
electromagnético. Esta energia é utilizada e está na base de muitas das invenções do século
passado, numa gama que compreende desde a informática aos telefones celulares, passando
pela electrónica do automóvel, pela aviónica, e pelos sofisticados meios de diagnóstico e
tratamento em medicina.
Como reverso da medalha, em anos recentes tem vindo a ser comentado publicamente com
cada vez maior insistência, que as ondas electromagnéticas, geradas quer por linhas de
transporte de energia eléctrica (baixa frequência), quer pelas comunicações móveis sem fios
(muito altas frequências), podem originar o aparecimento de um conjunto significativo de
doenças graves, incluindo carcinomas [21].
As primeiras investigações levadas a cabo com a finalidade de se concluir dos efeitos nocivos
das radiações, tiveram lugar um pouco antes do início da Segunda Guerra Mundial, devido à
invenção do radar, que opera em onda curta (alguns GHz), e transmite feixes intensos de
radiação. No final de 1940, iniciaram-se experiências com coelhos, tendo-se constatado que
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contraíam glaucoma após uma exposição de 10 minutos, com os seus olhos sujeitos a ondas
curtas com uma densidade de potência de 3000 mW/cm2.

2.1. Campo electromagnético
Os campos eléctricos e magnéticos, bem como a sua interdependência denominada de
electromagnetismos, encontram-se amplamente estudados e documentados. Os diferentes
fenómenos foram sendo descobertos e caracterizados ao longo dos Séculos XVIII e XIX por
fisicos como Alessandro Volta, Charles Auguste Coulomb, André Marie Ampère, Georg Simon
Ohm, Hans Christian Oersted ou Michael Faraday, mas foi James Clerk Maxwell que conseguiu
sintetizar todas as descobertas anteriormente efectuadas num conjunto simples de equações
diferenciais denominadas por equações de Maxwell [22].
Embora as equações de Maxwell sejam aparentemente simples, o seu cálculo tem se revelado
complexo devido, sobretudo, à natureza não linear do comportamento dos materiais perante
a aplicação de um campo magnético, eléctrico ou electromagnético [23]. Adicionalmente,
estruturas geometricamente mais complexas apresentam dificuldades adicionais de análise
dos fenómenos de natureza electromagnética.
Um efeito importante derivado das correntes eléctricas ao percorrerem materiais condutores
e resistentes, consiste no aquecimento, e na consequente libertação de calor, fenómeno este
estudado por James Prescott Joule, que conferiu o seu nome a este fenómeno. Apesar de este
efeito ser indesejável em muitos equipamentos, todavia pode ser aproveitado, de uma forma
benéfica, em aplicações industriais e, mais recentemente, como efeito terapêutico em
medicina [24,25].

2.2.Cálculo do Campo Electromagnético entre o Penso como Elemento
Indutor e a Pele
A análise dos fenómenos de natureza electromagnética é efectuada com recurso a modelos
construídos e simulados em software comercial de elementos finitos 3D.
A caracterização das propriedades eléctricas e magnéticas dos materiais constituintes dos
pensos, bem com a resposta dos tecidos biológicos, é crucial para correcta construção do
modelo, para tal vários estudos foram já consultados indicando-se a título de exemplo que
para uma frequência de 60 Hz, obtiveram-se um valor de condutividade de 0,057 S/m para o
tecido muscular, 0,015 S/m para o tecido ósseo e 0,217 S/m para a pele húmida humana, e
valores de profundidade de penetração de 0,0275 m no tecido muscular, 0,052 m no tecido
ósseo e 0,018m na pele húmida humana.
Este tipo de análise permite, dimensionar o circuito eléctrico formado pelas fibras metálicas
do penso bioelectromagnetico, considerando diferentes topologias do circuito para aplicação
de campos perpendiculares à pele e aplicação de campos tangentes à superfície da pele. Esta
análise permite ainda estabelecer o tipo de corrente que deve percorrer o circuito existente
no penso, definindo as características exigíveis à fonte de alimentação e respectivo circuito
controlador, que podem apresentar-se em dois modelos distintos:
a) Sistema portátil, alimentado a partir de baterias, para tratamento ambulatório de
pequenas escaras.
b) Sistema alimentado a partir da rede eléctrica de baixa tensão para aplicações de maior
intensidade, ou de lesões de maior dimensão.

2.3. Determinação da Subida de Temperatura derivada das Correntes
Induzidas
A construção de um equipamento que possa medir, registar e transmitir os dados recolhidos
deve observar um conjunto de características que se passam a referir.
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A técnica a utilizar será do tipo não invasivo de modo a garantir o conforto do paciente e não
ser intrusiva no tratamento. O sistema de medida será então formado por: acondicionamento
do sinal; aquisição e digitalização; processamento; armazenamento; visualização local;
transferência para outro equipamento [26, 27, 28].
A temperatura que se pretende medir está compreendida entre 37º C aos 42ºC. Para esta
gama de medida podem ser utilizados sensores: termopares, termistores, pilhas térmicas, ou
fibra óptica. Os termopares e os termistores requerem, para que possam ter um bom
desempenho, um bom contacto com a superfície em tratamento. No decorrer do
desenvolvimento experimental será avaliada a necessidade de recolha de apenas um ponto,
ou de vários de modo a permitir a construção de uma grelha 2D de temperaturas.
Uma vez no domínio digital os valores podem ser processados, armazenados e visualizados
num LCD.
No final, o equipamento deve ser certificado para utilização em seres humanos. O facto de
ser de uso externo pode facilitar esta tarefa.

3. Conclusão
Este estudo é objecto de uma tese de doutoramento em curso. O protótipo das ligaduras
bioelectromagnéticas e indução electromagnética está desenvolvido, existindo já alguns
resultados. As ligaduras têm uma estrutura têxtil em malha Jersey tubular com uma
composição em algodão e poliuretano, tendo na sua constituição fios 100% inox de forma a
permitir a necessária condutividade eléctrica. Em ensaios realizados em laboratório,
conseguiu-se uma elevação de temperatura de 2 a 3ºC, quando alimentado por uma fonte de
de alimentação com uma tensão de 9,0 V e limitação da intensidade da corrente a 0,17 A.
Alguns ensaios sobre a produção de nanofibras pela técnica de electrospinning referido no
subcapítulo 1.3. estão a ser desenvolvidos, tendo-se obtido produção de nanofibras de
diferentes soluções poliméricas.
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Abstract
The studies of new joints projects for composite pipe connections, as well as fibers and their arrangement,
resins used, and mechanical failures are insufficient and represent the initial force to use these materials in
various industries. In this research, adhesive sleeve joints types were produced with epoxy resin/glass "E" fiber by
the filament winding process. The joints were tested by applying hydrostatic pressure inside. The results show that
the
joints produced
have low
tolerance of
defects
and
resistance on
average 13%
less
than without a composite pipe joint.

Key Words: Composite joint, filament wound, hydrostatic testing.

Structures
1. Introduction
Many structures are made of parts, which need to be united. The junction represents a
discontinuity of the material that results in increased stress and it is when often failures egins
to fail, because it is an area of structural weakness.
The use of composite materials is a good way to obtain structural elements with
stiffness, strength and light weight. However, the introduction of these loads through joints,
mechanical fasteners and inserts is associated with considerable difficulty, because this
results in lower strength properties. Thus, the interaction between the composite and the
parts to be joined frequently proves to be the most critical local in the structural assembly
[1]. When parts of composites are joined with composite or metal components, the most
common techniques are the mechanical joint, by bolting or riveting, and adhesive junction
[2]. The performance of different join types mentioned is severely influenced by the
characteristics of layered composite materials [3].
The adhesive joint is the more frequent and structurally efficient technique, because
it does not influenc the weight of components such as mechanical joints. The need to produce
holes in composite for fasten or rivets may compromise the structural integrity of the
composite, because it results in a discontinuity in the surface. The adhesive joint results in
better stress distribution and load transfer, which results in better performance regarding
fatigue [2-4].
Some important parameters that influence the performance of the joints need to be
taken into consideration when coupling composite components. Parameters such as length of
components overlapping, thickness of components to be connected, stiffness of the
component along its length and thickness and stiffness of the adhesive layer must be observed
[3].
Several research contribute to the study of different parameters necessary for a more
efficient junction. For example, Huysmans et al.[5] observed that the edge of the joint is a
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possible area for failure by delamination. The failure occurs at this location due to stress
concentration that can lead to disconnection of the material. The thinning of the edges
together provides a softer transition for the transfer of load between the tube and the joint
reducing the risk of delamination. Hashim et al. [4] presented the optimal ratio between the
tube diameter and overlapping length for pipes junctions of large diameter (100400mm). They also observed that the in junction of pipes with diameters smaller than 220mm
the failure tends to occur in the composite and with diameters greater than 220mm the
failure tends to occur in the adhesive. Nemes et al. [6] studied the influence of the adhesive
layer thickness on the distribution and intensity of shear stress. They observed that with
increasing thickness of the adhesive layer from 0.05 mm to 1 mm the values of the stresses
decreased under free edges of the junction, whereas this stress is increased during loading,
and that the distribution of stress becomes more uniform.
This paper aims to design and manufacture adhesive joints of composite by filament
winding process in order to use them in connecting composite pipes, as well as evaluate its
mechanical characterization by hydrostatic testing.

2. Materials e methods
2.1. Production of composite pipes and joints by filament winding
The composite joints were produced by filament winding method using a filament
winding machine with Tecservice axes for tubes from 30 to 500 mm in diameter and up to 3 m
in length, steel API mandreel with 4.5 inches in external diameter with channels of 10mm to
each 250mm in length. As matrix, a epoxy system, diglycidyl ether bisphenol A (DGEBA) of
based Huntsman (Araldite ® MY750/Aradur HY-2918/accelerator DY062) and “E” glass fibers of
type 30 Advantex ® -111A Owens Corning ® were used.
Composite tubes were manufactured by filament winding method in order to be
connected to the joints produced to carry out the hydrostatic tests. The tubes were
manufactured in steel mandrel with 4 inches outside diameter and 2m in length. A structural
adhesive of Huntsman (Araldite ® AV 138 / Hardener HV 998) was used for joining the tubes.
The joints, as well as the tubes were manufactured in sandwich configuration with four
circumferential layers (88 °), two internal and two external, and four helical central layer (±
55°), with arrangement [882/± 554/882].
2.2. Hydrostatic testing
Tests were conducted by appling internal hydrostatic pressure in the compositions
assembled (pipes and joints), and in standard pipes. The tests were performed in a device
mounted at the Composites Laboratory (Lacom/ COPPE/UFRJ) consisting of a steel box and
the Test Pac Flutrol, composed by a hydropneumatic Haskel pump driven by compressed air
to generate pressures up to adjustable 10,000 psi hydraulic. The data acquisition was carried
out by pressure transmitter model TP-110 using a USB-i485 of Jonh.

3. Results and discussion
3.1. Design and production of composite joints
The joint design parameters were based on literature data and in accordance with the
objectives of the application. In pipe systems special attention must be given to external
pressure variations due to foundations built on the system and changes in internal pressure
when the compression and decompression of the system occurs due to variations in flow.
Based on these premises has been set the configuration of sandwich arrangement was set with
circumferential external and internal cincurference. The arrangements were assigned to
provide circumferential pressure resistance of collapse and explosion, and the helical layers
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to improve the response to combined axial stress and bending the pipe systems that can be
submitted [7].
The helical angle of ± 55° was set based on the best angle for loading of pressure
vessels, as the internal pressure not only induces circumferential tension, but also induces an
axial stress at the ends of the tube in a 2:1 ratio (2 circumferential: 1 axial). This condition
corresponds to the direction of maximum shear stress for tubular structures [8-9].
The circumferential inner and outer layers are distributed homogenously to maximize
the ability to fold the external pressure. These chosen layers were to be fiberglass "E" in
order to increase damage tolerance and impact resistance and the central helical layers to
provide axial stiffness of the joint [10].
The joint internal diameter of 114.3 mm was made based on the work of Hashim and
colleagues [4] which showed that the failure of joints with diameters less than 200mm occur
in the composite and not in the adhesive layer. The size of the joint was determined to be
150mm, based on the optimized balance between the tube diameter and length of the
overlap [4]. The central fillet was set to give symmetry in the overlap of the joint with the
tube, because according to Mortensen and Thomsen [1] the lack of symmetry and balance of
laminates strongly affects the performance of the adhesive joint.
With these parameters, the joints were designed in SolidWorks 2009 program and
their views and dimensions can be seen in Figure 1. The joints were designed as an adhesive
joint type glove with 150mm external length, inner diameter of 4,5 inches and fillet located
in the central region with 10mm high x 10mm wide.
After defining
the
parameters of
the project,
the
production of composite boards by filament winding process (Figure2) began. The joints were
produced with standard epoxy resin and heat cured "E" glass fiber in the [882/± 554/882]
arrangement.

Figure 1 – Views and dimensions of the composite joint design.
3.2.

Hydrostatic testing

The hydrostatic tests were performed in a standard disconnected tube and three joints of
fiberglass / epoxy, being
all
connected to
the
tubes. The pressure versus
time curves generatedduring the test can be seen in Figure 3. The maximum pressure data
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obtained in the tests and analysis of the types and mechanisms of failure, according to
standard DNV-OS-C501 for composite components [11], can be seen in Table 1.

Figure 2 – Joint of epoxy/glass fiber.
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Figure 3 – Curves of pressure vs. time of standard pipes and joints.

Table 1 – Pressure measurements and failure analysis of composite joints and standard pipes.
Joints
Maximum
Type of
Failure mechanism
Location of
Pressure (Psi)
failure
failure
Standard pipe
4010
Leakage
Crack formation
the tab
Joint 1
3623
Leakage
Crack formation
Joint
Joint 2
1022
Leakage
Crack propagation
Adhesive
Joint 3
3375
Leakage
Crack formation
Joint
Figures 4-7 show images
of
failure
location
of the
tested
samples. In
Figure 4, the tab of the tube failure was due to the default alignment of the O-ring seal that
makes the tip of the tube with the nuts used to anchor the head so as not to allow the axial
strain at the ends of the tube. The combination of alignment with the high pressures to which
the tube was subjected caused an area of stress concentration which resulted in failure.
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Figure 4 – Images of the failure of a standard pipe.

Figure 5 – Images of joint 1 failure (a) and transversal section of the failure location (b), an
increase of 12x.

Figure 6 - Images of joint 2 failure (a) and transversal section showing a defect in
the adhesive layer (b), an increase of 16x.
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Figure 7 – Images of joint 3 failure (a) and transversal section of failure location (b), an
increase of 16x.
Joints 1 and 3 (Figures 5 and 7) showed similar failure modes of resisting pressures,
3623Psi and 3375Psi, respectively, presenting performance about 13% smaller than standard
pipes without joints.The failure occurred in the composite after the crack formation and
propagation in the joint. It initiated in the region of the adhesive, resulting in combination
with tension in the region of the fillet, which culminated in the formation of cracks in the
composite and consequent leakage.
Joint 2 (Figure 6) showed a lower value pressure above the two joints (1 and
3), probably due to the presence of air bubbles that act as defects arising from the joining
process. The presence of these defects in the adhesive layer explains the poor
performance of the joint during testing and it allows to provid training and crack
propagation in the adhesive layer.

4. Conclusion
• The joint design presented is a suitable joint for manufacturing by filament winding;
• The joints produced with fiberglass type "E" and epoxy resin have performed on average 13%
lower for internal pressure when compared with standard pipes.
• Joints had produced significant tolerance to defects affecting the joint performance in
service.
• The typical failure mode for joints was studied, i.e., leakage with failure mechanism
varying to crack formation and propagation depending on the location of the failure, in the
composite or the adhesive was studied.
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Abstract
Steel or polypropylene fibers may be used in the flexural members like beams or slabs as a
full or partial replacement of flexural or shear reinforcement. In the last case we have to do
with combined reinforcement for shear. The paper presents the recent models and methods
of calculation of shear loads in steel fiber reinforced concrete beams with combined flexural
and shear reinforcement. The results and discussion of own experimental studies conducted
on natural scale steel fiber reinforced concrete beams are presented in the paper.
Key Words: Steel fiber, reinforced concrete, shear load, shear capacity

1. Introduction
The use of steel fibers in concrete structures may contribute to improve structural behavior
of the members e.g. crack propagation, shrinkage strains reduction, bond strength, and in
some cases, fibers may be used as a full or partial replacement of flexural or shear
reinforcement. In the last case we have to do with mixed reinforcement for shear. This
problem was analyzed in past by Lim and Oh [1] and Domanski and Czkwianianc [2]. Recent
experimental studies on shear effects in SFRC beams have been done by Hai Dinh et all [3],
[4] (USA), as well as by Salna and Marciukaitis (Lithuania) [5]. The failure mechanisms of
normal concrete beams without and with shear reinforcement have been analyzed by many
authors, e.g. [6]. There is practically a lack of publications on the shear capacity calculation
in steel fiber reinforced concrete (SFRC) flexural elements, like beams and slabs. On the basis
of theoretical models given in Russian Code [7] and own experimental studies [8] the paper
presents the results of flexural and shear ultimate load evaluation in beams made of steel
fiber reinforced concrete with combined flexural and shear reinforcement.

2. Theoretical evaluation of shear load in steel fiber reinforced concrete
beams
2.1.Shear models for RC beams without fibers and shear reinforcement
Beams under the influence of external load V, is obtained shear force and bending
moment. Depending on the geometric shape of the beam or load application, the mechanism
of destruction is varied. Failure mode depends on the shear-span/depth ratio av/d [6]:
a) av/d > 6: beams with such a high av/d ratio usually fail in bending,
b) 6 > av/d> 2,5: beams with av/d lower than about 6 tend to fail in shear (Fig.1a),
c) 2,5 > av/d >1: for av/d lower than about 2,5 but greater than 1, the diagonal crack
often forms independently and not as a development of a flexural crack (Fig.1b),
d) av/d <1: the behavior of beams with such low av/d ratio approaches that of deep
beams (Fig.1c).
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As the force V is increased, the flexural crack a-b nearest the support may be propagate
towards the loading point, gradually becoming an inclined crack, which is known as a flexureshear crack, It is often referred to simply as a diagonal crack. With further increase in V,
failure usually occurs in one of two modes. If the av/d ratio is relatively high, the diagonal
crack would rapidly spread, resulting in collapse by splitting the beam into two pieces
(Fig.1a). This mode of failure is often called diagonal-tension failure; for such a failure mode,
the ultimate load is sensibly the same as that at the formation of the diagonal crack. If the
av/d ratio is relatively low, the diagonal crack tends to stop somewhere at point j; a number
of random cracks may develop in the concrete around the longitudinal tension reinforcement.
As V is further increased, the diagonal crack widens and propagates along the level of the
tension reinforcement. The increased shear force presses down the longitudinal steel and
causes the destruction of the bond between the concrete and the steel, usually leading to the
splitting of the concrete along g-h. If the longitudinal reinforcement is not hooked at the end,
the destruction of bond and the concrete splitting will cause immediate collapse. This failure
mode is often called shear-tension failure or shear-bond failure, however the ultimate load is
not much higher than the diagonal cracking load.

Fig.1. Failures of RC beams due to shear modes: a) for 6 > av/d >2,5, b) - when 2,5 > av/d >1, c) - when av/d<1 [6]

For av/d lower than about 2,5 but greater than 1 (Fig.1b), the diagonal crack often forms
independently and not as a development of a flexural crack. The beam usually remains stable
diagonal crack to penetrate into the concrete compression zone at the loading point, until
eventually crushing failure of the concrete occurs there sometimes explosively. This failure
mode is ultimate load and is sometimes more than twice that at diagonal cracking.
The diagonal crack forms approximately along a line joining the loading and support
points. It forms mainly as a result of the splitting action of the compression force that is
transmitted directly from the loading point to the support; it initiates frequently at about d/3
above the bottom face of the beam. As the force V is increased, the diagonal crack would
propagate simultaneously towards the loading and support points. When the crack has
penetrated sufficiently deeply into the concrete zone at the loading point, or, more
frequently, at the support point, crushing failure of the concrete occurs.
For a deep beam failure mode (Fig.1c), the ultimate load is often several times then
the load at diagonal cracking.

2.2. Shear model for steel fiber-reinforced concrete elements
Shear load capacity of steel fiber-reinforced concrete members with combined
reinforcement (steel fibers and stirrups) may be defined on the basis of model diagonal crossINTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING UBI2011 - 28-30 Nov 2011 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

sections, presented in Russian Code SP-52-104-2006 [7]. The model presented is based on the
equilibrium conditions of forces and bending moments in the inclined sections created by the
inclined crack in the shear zone (see Fig.2 and 3).
Calculation of shearing strength must be checked separately considering the effect
of bending moment and shear force. Strength diagonal cross sections determined by
the equations of equilibrium of external and internal forces and bending moments acting
on the assumed cross section. Design shear force V Ed is defined in cross perpendicular to the
longitudinal axis forces in the section aL and design moment MEd is obtained from the
summary the moments of all the design forces to the center of gravity compression zone.
Calculation of shear capacity VRd for steel fiber-reinforced concrete elements without
stirrups in the zone of inclined crack (Fig.2) in the beam is based on the formula
V Rd = Vfcc + Vfct

(1)

where:
VRd - shear capacity in a cross-section with a length of its plan to the longitudinal axis aL in
the element,
Vfcc - shear force, carried by compression zone of fiber-reinforced concrete in this section;
Vfct - shear force, carried by tensile zone of fiber-reinforced concrete in the section.

Fig. 2. Composition of shear force in the fibre-reinforced concrete beam without stirrups [7]

The value of shear force Vfcc for flexural members may be determined by the formula:

V fcc 

0,75 f fct bh 2
a L sin(90 0   )

(2)

where: ffct - defined by the formulas with the substitution of two coefficients kor or kn,w
b and h - the width and height of cross-section of the calculated member;
aL - the projection of an inclined crack (the angle is assumed to be 45°);
β - angle of the vertical axis of element to the vertical.
The value of shear force Vfct is given by:
Vfct = qfccaL
where:

q fcc 

f fcc b
a L sin(900   )

(3)
(4)

Calculation of shear capacity VRd for fiber-reinforced concrete members with flexural
reinforcement (stirrups) is based on the formula (see Fig.3).
V Rd = Vfcc + Vfct + Vsw

(5)

where: Vsw - shear force, carried by the shear reinforcement in the cross-section.
Transverse force taken by the stirrups Vsw is determined by the formula
Vsw = φswqswaq
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(6)

where: φsw - coefficient taken equal to 0.75;
qsw - force in the transverse reinforcement per
determined by the formula:

qsw 

unit

length of

the

element,

f sw Asw
sw

(7)

Fig. 3. Composition of shear forces in the fibre-reinforced concrete beam having flexural reinforcement [7]

3. Experimental investigation on shear capacity of steel fiber reinforced
concrete beams
Lim and Oh [1] conducted the first tests on the shear capacity of flexural beams made of
steel fiber reinforced concrete. Theoretical and experimental research has been carried
out on 9 beams by testing variations fraction of steel fiber and the ratios of stirrups required
to shear reinforced. Research program consisted of three series of reinforced
concrete beams with the same cross-section 100x180 and span 1700 mm. Beams were tested
to investigate the influence of fiber reinforcement on the mechanical behavior of reinforced
concrete beams in shear. In tested beams were used round steel fibers (diameter 0,7mm,
length 42mm, ultimate strength of 1784 MPa) in varied volume fraction from 0% to 2%.
Stirrups were used, 6mm diameter and actual yield stress 359 MPa, and ratios of stirrups 0%,
50%, 75% and 100%. The load were four-point condition and the load was applied to the test
beams as two equal concentrated loads. It was observed 25% increase in compressive
strength and a 55% increase in tensile strength by using 2% fiber volume.
An important aspect of flexural behavior during the test is remarkable ductility and
energy absorption capacity. The splitting tensile strength was more than doubled, this means
that the use of steel fibers increases the resistance to cracking the element. The observed
linear model of the destruction of beams in each case was similar. Beams in which steel fibers
were used failed to more higher stress and strain (Fig. 4a).

Fig. 4. Comparison of the ultimate shear strengths due to the addition of steel fibers acc. to Lim and Oh [1]

The mode of failure changed from shear to flexural as the fiber contents increased. The
critical point in transferring the failure mode from shear to flexural is 1% volume of steel
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fibers. Generally the shear cracking strength of fiber reinforced concrete is higher than that
of conventional reinforced concrete.
The studies [1] show the relationships between the percentage content of steel fibers,
stirrup and cracking shear strength. Generally the shear cracking strength of fiber reinforced
concrete is higher than that of conventional reinforced concrete. The ultimate shear strength
by using steel fibers as compared to beams without fibers was observed comparable capacity.
The content of 2% steel fibers indicates a modest increase (Fig.4). From the test results, it
can be concluded that through the addition of fiber reinforcement, we can reduce the
amount of shear stirrups required.
Dinh et all [3], [4] investigated the behavior of steel fiber-reinforced concrete beams in
shear, as well as possibility of using steel fibers as minimum shear reinforcement. In the
experimental program were included two series of beams tested under monotonically
increased concentrated load: one series with overall beam depth of 455 mm and second series
with a beam depth of 685mm. In the SFRC composition the same concrete matrix were used
for each test series, consisting crushed limestone with a maximum aggregate size of 10 mm
and natural sand. Steel fibers applied to test in volume fractions of 0,75%; 1% or 1,5% and
there different reinforcement ratios 1,6; 2,0; 2,7%. There are tree types of fibers with a
length of 30, 60mm and third type of high-strength wire. Some results of compressive
strength are presented in tab. 1.
Tab.1. Beam properties and summary of test results taken from Dinh, Parra-Montesinos and Weight [3], [4]
Beam

d, mm

a/d

ρ, %

Vf, %

f’c, MPa

Pu, kN

Vu, MPa

Vu/f’c

B18-0a
B18-1a
B18-2a
B18-3a

381
381
381
381

3,43
3,43
3,50
3,43

2,7
2,0
2,0
2,7

0,75
1,00
1,50

42,8
44,8
38,1
31,0

168
441
437
384

1,1
2,9
3,0
2,6

0,17
0,44
0,49
0,46

Failure
mode
DT
SC+ST*
ST+DT*
ST+DT*

Note: d - is beam effective depth; a - is shear span; ρ - is tension reinforcement ratio; Vf - is fibre volume fraction;
f’c - is concrete cylinder strength; Pu - is peak load; Vu - is peak average shear stress; DT - is diagonal tension mode; SC is shear compression mode; ST - is shear tension mode

The flexural behavior was evaluated through four-point bending test on 150 x 150 x 510
mm beams. The test was carried out to midspan deflection of 1/150 of span length. The steel
fiber-reinforced concretes with 60 mm long, regular-strength fibers exhibited a more ductile
response compared to that of the steel fiber-reinforced concretes with shorter fibers,
regardless of the fiber content. All the beams ultimately failed in shear. Author observed
three types of shear failures: diagonal tension, a combination of diagonal tension and sheartension and a combination of shear-compression and shear-tension (tab.1). Ultimate shear
strength measured in test was in the beams with the higher fiber volume fractions and larger
longitudinal reinforcement ratios. The peak shear strength depends on effect of fibers type
where the best results were given by beams with fibers 60mm long. The average shear stress
versus fiber volume fractions showing increase in shear strength was significant when fibers
were added in a 0.75% volume fraction.
Experimental and theoretical studies on failure mechanisms of steel fiber reinforced
concrete model beams were recently conducted by the research group of the Bialystok
University of Technology [8]. Two reinforced concrete beams with a span 3200 mm and crosssection 120 x 200 mm were tested. In the concrete mix was used Portland cement CEM 32,5R
and a fine-grained quartz aggregate with size from 0,125mm to 4,0mm. Flexural
reinforcement of the beams was made of 3 bars ø 12 (bottom) and 2 bars ø 8 (top), with yield
stress 500 MPa (reinforcement ratio was equal to 1,8 %). Shear stirrups applied had a
diameter 4,5 mm and yielding stress 240 MPa. The stirrups were located at the span 90 mm
on the sector 1000 mm from supports and 125 mm in the middle sector of the span. Steel
fibers used in the beam are characterized by a hooked ends with a length of 50 mm, 1 mm
diameter and yielding point 800 MPa. The ratio of steel fibers by volume were assumed to be
Vf = 2.0%. The scheme and cross-section of the tested beams are given in Fig. 5.
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Cross - section
A-A

Spacing of stirrups at 9 cm

Spacing of stirrups at 12,5 cm

Spacing of stirrups at 9 cm

Fig. 5. The scheme of full-scale SFRC beams tested on Bialystok University of Technology [8]

During the investigation two natural scale beams were tested: SFRC beam B1 with
flexural reinforcement and reference RC beam B2 made of the same concrete with flexural
reinforcement only. During the tests there were measured the deflections, observed the
development of cracks and established load capacities of the beams. The view of the beam is
presented in Fig.6a, and the flexural mode of failure can be shown in Fig.6b.

a)

b)

Fig 6. View of the full-scale beam B2 with combined reinforcement after failure [8]: a) – the beam on the test
stand, b) – detail of cracked failure zone in the middle section of the SFRC beam B1

The measured load forces for the beams made of steel fiber reinforced concrete and the
critical values of flexural capacities for the examined beams are presented in tab. 2. The
tested beams finally failed in flexure, however a few inclined cracks due to shear effect near
the support of the beam were observed.
In tab. 2. there are presented some selected data on compressive and tensile strength
under flexure for tested beams and final results of failure load. The increase of flexural
capacity was obtain equal to about 18 % for the SFRC beam B1 (with the fiber content Vf =
2,0% by volume) compared to the reference beam B2 without steel fibers (Vf = 0 %). It have
been also noticed an increase of cracking resistance of the SFRC beam B1 and a quasi-plastic
behavior of this beam before failure.
In table 3 there are given some selected results of calculation of theoretical flexural
capacity (ultimate bending moment) and shear capacity for the two tested beams. For the
SFRC beam B1 the theoretical values of flexural and shear capacities were calculated
according to Russian Code SP 52-104-2006 [7] and for reference R C beam B2 the calculations
of ultimate shear and flexural capacity were evaluated using Model Code 2010 [9] approach.
The increase of the theoretical and experimental results concerning flexural capacity for the
SFRC beam B1 made of SFRC compared with the reference beam B2 has been also evaluated
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and showed in the tables 2 and 3. The comparison of theoretical ultimate shear load (given in
table 3) reveals however very strong effect of steel fiber on the shear capacity of the SFRC
beam B1 compared to the reference beam B2 without fibers. The increase of theoretical
shear capacity calculated according to Russian Code [7] for the SFRC beams B1 is about 250 %
of the theoretical shear capacity evaluated for the reference RC beam B2.
Tab. 2. Some results of testing natural scale steel fiber reinforced concrete beams with flexural reinforcement

Series of natural
scale beams

Fiber
volume
content
Vfφ [%]

Compressive
strength
of concrete
[MPa]

Flexural
strength
of concrete
[MPa]

Experimental
failure load
Fer [kN]

Increase
of beam
capacity
[%]

SFRC beam B1
with flexural bars

2,0

20,6

9,6

29,5

18,0

0,0

19,8

4,5

25,0

-

Reference beam B2
(without fibers)

Tab. 3. Theoretical evaluation of flexural and shear capacities for tested natural scale SFRC beams with flexural
and shear reinforcement

Theoretical flexural
capacity
Mth [kNm]

Series of natural
scale beams

SFRC beam B1
with flexural bars

Reference beam B2
(without fibers)

27,3
(acc. to Russian Code
SP 52-104) [7]

20,9
(acc. to
Model Code 2010) [9]

Increase of
theoretical flexural
capacity
[%]

30,6

-

Theoretical
shear capacity
Vth [kN]
90,30
(acc. to Russian Code
SP 52-104) [7]

Increase of
theoretical
shear
capacity
[%]

248,6

25,90
(acc. to
Model Code 2010) [9]

-

4. Conclusions
The experimental and theoretical analysis of presented paper on the basis of tests
conducted on natural scale beams showed a beneficial effect of the use of steel fiber in the
concrete on the flexural and shear capacity of structural members. It was observed an
increase of flexural capacity about 20 % for the beam with the use of 2,0 % steel fibers
compared to the reference RC beam without fibers.
It have been also noticed some other advantages of the use of fibers like increased
cracking resistance of the beams and quasi-plastic behavior of SFRC beams before failure.
Theoretical analysis of ultimate flexural capacity and ultimate shear forces clearly
showed the positive effect of steel fibers on the behavior of shear zone of SFRC beams with
flexural and shear reinforcement. From the other side there is an open problem with
the ductility of SFRC beams what will be carefully analyzed in our future experimental works.
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Abstract
A missile has a high manoeuvrability, it can reach a centripetal acceleration of Gflyup=38g, but it also has a very high
speed that can reach Mach 4. This means that the curvature radius of an actual missile is about Rmissile=(4 300) 2 /
(38 9.81)~5Km(!!!), and an F-16 at Mach 0.7 and Gflyup=9g will have a curvature radius Raircraft=(300 0.7) 2 / (9
9.81)~0.5Km(!!!), so Rmissile / Raircraft~10. These numbers of radius of curvature mean that the aircraft has a much
higher manoeuvrability than the missile. As in the Biblic story of David against the giant Golias, the much higher
manoeuvrability of the aircraft will be the secret weapon against the missile. But this advantage of the aircraft over
the missile only will be effective if in the moment at what the aircraft makes the escape manoeuvre the distance
between the aircraft and missile is very small to take advantage of missile reaction time. This latter constraint
implies a high accuracy in the estimation of this distance of the order of 2% of errors and 1% of errors in the
estimation of missile speed. Since Raircraft << Rmissile, paradoxally as the distance between missile and aircraft
reduces and simultaneously the aircraft speed decreases (which imply a decrease in the aircraft radius of curvature,
Raircraft) the probability of survival increases. We will show that for a distance less than 300m the probability of the
missile hitting the aircraft is very low and tends to zero with the decrease of this distance. If we consider that the
missile has a small reaction time then this probability reaches the value 0 for distances smaller than a upper limit
that decreases with the missile reaction time. We determine this upper limit through exhaustive simulation with
detailed numerical simulation models of an air to air missile which reaches a speed of Mach 4 and maximum
Gflyup=38g and a detailed model of an F16 aircraft. We also show that ideal descend angle of the aircraft is about 85
degrees.
A missile has a high manoeuvrability, it can reach Gflyup=38g, but it also has a very high speed that can reach
Mach 4. This means that the curvature radius of an actual missile is about Rmissile=(4 300) 2 / (34 9.81)~5Km(!!!), and
an F-16 at Mach 0.7 and Gflyup=9g will have a curvature radius Raircraft=(300 0.7)2 / (9 9.81)~0.5Km(!!!), so
Rmissile / Raircraft~10. Since Raircraft << Rmissile, paradoxally as the distance between missile and aircraft reduces
and simultaneously the aircraft speed decreases the probability of survival increases. We will show that for a
distance less than 300m the probability of the missile hitting the aircraft is very low and tends to zero with the
decrease of this distance.
If we consider that the missile has a small reaction time then this probability reaches the value 0 for distances
smaller than a upper limit that decreases with the missile reaction time. We determine this upper limit through
exhaustive simulation with detailed numerical simulation models of an air to air missile which reaches a speed of
Mach 4 and maximum Gflyup=38g and a detailed model of an F16 aircraft. We also show that ideal descend angle of
the aircraft is about 85 degrees. Since the pilot has a reaction time varying between 0.5s and 2s, to deal with state
of the art missiles, that implies to minimize the distance between aircraft and missile at which the aircraft begins
the flyup to take advantage of missile reaction time, it is inevitable to implement an autopilot since pilot reaction
time is much greater than missile reaction time.
Key Words: Anti-Missile Escape Manoeuvres, Auto-Pilot to Make Anti-Missile Escape Manoeuvres

1. Introduction
Due to physiological limitations of the Human being the maximum centripetal acceleration of
fighter aircrafts since the F-16 was fixed in 9g.
But the air to air missiles have no such limitations and their maximum centripetal
acceleration has reached 38g. Nevertheless since the maximum speed of air to air missiles
reached Mach 4, the radius of curvature of a air to air missile will be of the order
Rmissile~5Km, and the radius of curvature of an F-16 at Mach 0.7 and 9g of centripetal
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acceleration will be of the order Raircraft~0.5Km. So Rmissile / Raicraft~10 means that, even
today, the fighter aircrafts have a much higher manoeuvrability than air to air missiles. This is
the secret weapon of David, the F16, against the giant Golias, the air to air missile. In this
paper we will show how to use this advantage of the aircraft over the missile to guarantee a
probability 1 of the survival of the aircraft after the anti-missile escape manoeuvre. We show
by detailed and exhaustive simulation that simultaneously minimizing the distance between
missile and aircraft and maximizing Rmissile / Raircraft minimizes the probability of the
missile hitting the aircraft. This means we must minimize aircraft speed and maximize
aircraft centripetal acceleration to minimize Raircraft.
We also show that we must maximize the aircraft descend angle through exhaustive
simulation and we show that for 85º we got the best results.

2. Searching for the Conditions for a Certain Survival with an Escape
Manoeuvre
It is easy to see from a geometrical argument that if the reaction time of the missile is almost
zero then we cannot guarantee the survival of the aircraft with probability 1.
But if there is a small missile reaction time then it is possible to guarantee the survival of the
aircraft with probability 1 if the distance, d, between missile and aircraft at the moment of
aircraft flyup is less than an upper bound, dmax(t), t being the missile reaction time. In
figures 1 and 2 we show the two situations with zero time missile reaction time and a small
reaction time, respectively. In the first situation it is clear that the aircraft would never
survive, even for a very small distance between missile and aircraft. In the second situation it
is clear that if the missile is enough near the aircraft then the aircraft would survive. So as
the distance between missile and aircraft at the beginning of flyup decreases the probability
of survival increases.
Rmissile

m

tflyup_aircraft=tflyup_missile

a

Raircraft

Fig. 1. Situation where it is considered that the missile reaction time is negligible. As the
figure shows, in this case the probability of survival would be very small.
Rmissile

tflyup_missile=tflyup_aircraft+tmissile
m
a

Raircraft

Ground

Fig.2 Situation where it is considered that the missile reaction time is not negligible. For a enough
small distance between missile and aircraft, as in this case, the aircraft would survive and the
missile would hit the ground due to its big radius of curvature if the altitude is small enough.
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Next we will quantify these qualitative considerations.
A. Mathematical analysis of the survival conditions

m

Rmissile
Vmissile t > d

m(t)
a(t)

Fig.3- Geometrical detailed analysis of the problem for the case where the reaction time of
the missile, t, it is not negligible.
Observing figure 3 it is intuitive that the condition of survival seems to be
d < Vm t

(1)

where d is the distance between missile and aircraft at the moment of the beginning of
aircraft flyup and t is the missile reaction time to detect aircraft direction changes.
Next we will show that this intuition is very near the exact value of the maximum distance
between missile and aircraft that would guarantee a certain survival through detailed
mathematical analysis. Note that we consider the most favourable situation where both
missile and aircraft are descending vertically. The results obtained in this section are only
valid for this situation.
Considering a distance d between missile and aircraft when the aircraft begins the flyup and
that the missile has a reaction time t we have
Ga-g=a Va => a =(Ga-g)/Va

(2)

a=a t

(3).

so we have

Considering the centre of the referential the centre of aircraft circumference then we have
xa(t)=Ra cos a, xa =Ra (cos a – 1)
and
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(4)

ya(t)=Ra sin a

(5)

Ra=Va2 /(Ga-g)

(6)

where Ra is given by

After t the centre of the missile circumference has descended
ym =t Vm, ym(t)=-(d-Vm t)

(7)

and the centre missile abscissa is the same as in t=0, the beginning of aircraft flyup,
xm(t)Ra and xm(t) will be given by
xm(t)=Rm (cos(m t)-1) + Ra

(8)

where the missile angular speed m is given by
m=(Gm-g)/Vm

(9)

Now we will determine the interception between missile and aircraft circumferences
abscissa, xi, the time of interception of the missile, ti, and the abscissa of the point where
the aircraft would be at this instant, xa(ti). Then the missile hits the aircraft if xa(ti)  xi and
from this latter inequality we define the condition of certain survival of the aircraft as
xi > xa(ti) and finally we solve this inequality in order to d and we obtain the condition
d < dmax(t) that will guarantee a certain survival of the aircraft.
To determine ti we must solve the equation xm(ti)= xi in order to ti. We will consider that
missile speed is constant through the flyup which is a very pessimistic assumption since when
the aircraft pulls 38g the induced drag augments dramatically and so the speed reduces
through the flyup and so the radius of curvature also reduces through the flyup, i.e. the real
trajectory it is not an arc of circumference but an arc of a spiral curve towards its centre.
Now we must determine the point of intersection of the two circumferences. We have the
following system of equations

x 2  y2  R a2

(y  d - Vm t)2  (x - Rm  Ra) 2  R 2m

(10)

which solution is

xi 

 b  b2  4ac
2a

where
b=4 (Rm-Ra) [2Ra (Ra-Rm)+ (d- Vm t)2]
a=4 (d-Vm t)2+4 (Rm-Ra)2
c=-4(d-Vm t)2 + ( 2Ra(-Ra+Rm)+(d-Vm t)2 )2
Now we will determine the time, ti, when the missile has
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(10' )

xm(ti)=xi

(11)

or
Rm (cos(m t)-1) + Ra =xi

(11’)

ti=1/m arcos[(xi-Ra) / Rm+1]

(11’’)

or

Finally the condition of certain survival will be
xa(ti) < xi

(12)

or
Ra cos(a ti) < xi

(12’)

Solving this last inequality in order to d we would get
d < dmax(t)

(13)

We leave the calculation of the maximum distance between missile and aircraft at the
beginning of aircraft flyup, dmax(t), to a future work due its great complexity and difficulty.
Note that we considered the most favourable situation where the initial aircraft trajectory
angle is 90º. In section c we will show by numerical simulations why this situation is more
favourable to guarantee the aircraft survival than a lower aircraft initial descending angle.
B. Algorithm: Search for the ground, reduce speed and wait for the missile until d<dmax
Since the most favourable situation is a descending angle of 90º, as we will show in the next
section, minimizing speed we minimize Ra which contributes to augment dmax, when the pilot
detects a missile behind him, he must cutoff the engine and simultaneously put the aircraft
descending at 90º and wait for the missile until d<dmax and then pull the maximum g’s
possible, in the case of the F-16 9g. Since the F-16 has a G onset rate of 8g/s we have an
aircraft reaction time of about 1s and so we must sum to dmax a correction term given by
dmax=ta (Vm-Va)

(14)

where the aircraft reaction time, ta, is given by
ta=Ga / GonSetRate

(15)

C. Detailed simulations
We will show through detailed simulation that as the missile reaction time decreases the
distance between aircraft and missile in the moment of escape manoeuvre must also decrease
to guarantee a certain survival. Then we make an error analysis to estimate the maximum
allowable errors in the estimation of missile distance and missile speed. Finally we estimate
the maximum allowable reaction time of our autopilot to make anti-missile escape
manoeuvres.
By other words these results confirm our intuition that reducing the distance between missile
and aircraft makes the probability of survival to increase and ultimately reach value 1.
The estimation of the autopilot maximum allowable reaction time is very simple. Since the
missile has a speed of Mach 4 which is about 1200 m/s and the aircraft goes very slow, to
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maximize Rmissile / Raircraft the reaction time TR must be much less than 175/1200=0.15s,
say TR=0.01s=10ms.
175m is the distance we got from the simulations that guarantee a probability 1 of survival IF
the missile reaction time is greater than 100ms, which is a realistic assumption even for state
of the art air to air missiles.
Next we will show and analyze the simulation results based on a detailed model of the F16 [1]
and on a detailed model of a air to air missile [2] with maximum speed Mach 4 and maximum
Gflyup=38g.
The results point to an advantage to increase the descend angle and the best results were
obtained for =85º. By other words when an F16 pilot detects an air to air missile going
against him he must cuttoff the engine to decrease speed and so reduce the aircraft radius of
curvature, Raircraft, and descend with an angle of about 85º. Then the autopilot waits until
the missile is at a distance of 175m and triggers a flyup with 9g of centripetal acceleration.
There is here a very big problem here: the G onset rate of the F16 is 8g/s and so we may say
that the reaction time of the F16 is almost 1s, and the missile to transverse 150m would only
last 175/(300*4)=0.146s. By other words our auto-pilot to make escape manoeuvres would
have to take into account the aircraft reaction time, i.e. Gflyup/GonSetRate.
Although we consider that the missile has a reaction time of 200ms and a G onset rate of
50g/s we will need an aircraft with a very high G onset rate like the F-22 to augment the
survivability margin that we will define next.
Next we show the more relevant results of the exhaustive simulations of our autopilot
without taking into account the F16 G Onset Rate limitation problem.
For a distance between missile and aircraft at the beginning of the flyup, d=500m, missile
reaction time t=TR=300ms, aircraft initial descending angle =45º, Gm=38g, initial missile
speed Vm=Mach 3, Ga=9g, initial aircraft speed Va=Mach 1, we have successively, for different
time simulation horizons (Figures 4, 5 and 6). Note that Vm t=297m < d=500m, so the
condition Vm t > d is very pessimistic and must be improved by detailed mathematical
analysis where we will take into account the aircraft speed reduction through the flyup.
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Fig. 4. Simulation of Missile and F-16 trajectories for a short time horizon. It is not clear yet if
the aircraft will or not survive.
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Fig. 5. Simulation of Missile and F-16 trajectories for a longer time horizon. Now it seems the
aircraft will survive.
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Fig. 6. Simulation of Missile and F-16 trajectories for an even longer time horizon. Now it is
clear the aircraft will survive because the missile had pulled a too high centripetal
acceleration and passed above the aircraft. This means that if the missile had been ‘smarter’
and pulled less g’s the aircraft would not have survive.
This latter graphic (Figure 6) shows that the missile passes above the aircraft which means
that the missile could hit the aircraft if the missile had pulled less g’s. So this is not a certain
condition of aircraft survival.
In the next set of simulations (Figures 7, 8 and 9) with successive higher time horizons we
increased the initial aircraft descending angle to 60º and maintain the remaining parameters.
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING UBI2011 - 28-30 Nov 2011 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

50100

50000

49900

49800
F16
Missile
49700

49600

49500

49400
0

50

100

150

200

250

300

350

Fig. 7. Simulation of Missile and F-16 trajectories for a very short time horizon.
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Fig. 8. Simulation of Missile and F-16 trajectories for a longer time horizon. Again it seems
the aircraft will survive.
This latter graphic seems to show that the missile hits the aircraft but making a zoom it is
clear that the missile passes under the aircraft. This idea is reinforced by the next graphic:
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Fig. 9. Simulation of Missile and F-16 trajectories for an even longer time horizon. Now it
seems the aircraft would survive although with a very low margin.
From this latter graphic (Figure 9) it is clear that the missile passes under the aircraft. So
with an angle of trajectory of 60º we already would have a situation of certain aircraft
survival, but with a very small margin. In the following simulations we will see that as we
increase the aircraft trajectory initial angle the survivability margin will increase. Next we
will continue to increase the descending angle, now =70º and we did obtain the following
results (Figures 10, 11 and 12):
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Fig. 10. Simulation of Missile and F-16 trajectories for a very short time horizon for an initial
trajectory angle of =70º.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING UBI2011 - 28-30 Nov 2011 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

50100

50000

49900

49800
F16
Missile
49700

49600

49500

49400
0

50

100

150

200

250

Fig. 11. Simulation of Missile and F-16 trajectories for a longer time horizon. Now there is no
doubt that the aircraft will survive with a higher margin.

In this latter graphic (Figure 8) there are no doubts that the missile passes under the aircraft,
so the aircraft will survive with a probability 1. This is even clearer in the next graphic with a
greater time horizon:
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Fig. 12. Simulation of Missile and F-16 trajectories for a even longer time horizon. In this
graphic it is still more clear that the aircraft will survive.
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Next with =80º and the same remaining parameters we got even more satisfactory results,
with a higher survivability margin (Figures 13, 14 and 15):
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Fig. 13. Simulation of Missile and F-16 trajectories for a very short time horizon for an initial
trajectory angle of =80º.
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Fig. 14. Simulation of Missile and F-16 trajectories for a higher time horizon for an initial
trajectory angle of =80º. Now it is clear that the aircraft will survive with a higher margin.
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Fig. 15. Simulation of Missile and F-16 trajectories for an even higher time horizon for an
initial trajectory angle of =80º. Clearly the missile would miss the aircraft without any
hypothesis to regain its track.

Again increasing the initial descend angle to =85º we got an even more satisfactory results
(Figures 16 and 17), with an even higher margin of survivability. We believe that for =90º we
would have even better results:
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Fig. 16. Simulation of Missile and F-16 trajectories for a short time horizon for an initial
trajectory angle of =85º. It is already clear that the missile will have a lot of ‘difficulties’ to
catch the aircraft.
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Fig. 17. Simulation of Missile and F-16 trajectories for a higher time horizon for an initial
trajectory angle of =85º. Now it is clear that the aircraft will survive with a much higher
survivability margin.

3. Discussion
You may say that state of the art air to air missiles have a very low reaction time, certainly
less than 100ms and they have a G onset rate of about 100g/s and this will imply a distance
between missile and aircraft smaller than 150m which will imply very small errors in the
estimation of this distance, so it is impossible to implement this autopilot. And since the F16
has a G onset rate of only 8g/s the time to reach 9g will be greater than 1s, so it would be
impossible to implement this autopilot on the F16.
No! With state of the art technology we can reach 0.01% errors in the estimation of that
distance, so it is possible to implement our autopilot to make anti-missile escape manoeuvres
that guarantee a probability of survival 1!
Nevertheless we recognise that it would be very difficult to implement this autopilot on the
F16 but it would very easily implemented on a F22 since it has a G onset rate of 20g/s and so
a much smaller reaction time.
We have done some preliminary simulation studies that point to the feasibility of our
autopilot on the F22 with a simplified model that we will present in a near future work.

4. Conclusions and Future Work
Although a very complex problem the solution of a successful anti-missile manoeuvre is
simple: given the missile reaction time we estimate a lower bound of the distance between
missile and aircraft at the beginning of flyup that guarantees survival with probability 1 and
we wait that the missile reaches that distance and trigger an automatic flyup with Gflyup=9g.
From the point of view of missile builders they must decrease the missile reaction time,
improving the algorithms to detect aircraft direction changes and from the point of view of
fighter aircraft builders they must increase the GonSetRate to decrease aircraft reaction
time. In the near future we plan to introduce the G onset rate detail in the F16 and F22
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model and to obtain the ideal distance function from statistical regression of the exhaustive
simulations. We also plan to make detailed mathematical analysis that will take into account
the aircraft reduction of speed through the flyup that will help to have a less pessimistic
estimation of dmax(t), since the radius of curvature reduces continuously through the flyup.
As a final comment we do not know if this is the best paper we have done but surely it is the
paper that gave us more pleasure to make.

References
[1] L. BrianndStevens and Frank L. Lewis (2003), Aircraft Control and Simulation, John Wiley &
Sons, 2 Edition.
[2] Mohamed A. Sobh and Mohamed A. Sheirah (2006), “Realistic Missile Modelling for
Guidance Applications”, IEEE Transactions on Aerospace Systems.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING UBI2011 - 28-30 Nov 2011 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

Localização de áreas para infiltração de águas
residuais tratadas de pequenos aglomerados
urbanos
Flora Silva

(1)

; António Albuquerque

(2)

; Victor Cavaleiro (2); Helena Marecos do Monte (3)

(1)

ESTIG - Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, Apartado 1134, 5301-857 Bragança, Portugal,
e-mail: flora@ipb.pt
(2)
Departamento de Engenharia Civil e Arquitectura, Universidade da Beira Interior, Edifício 2 das Engenharias,
Calçada Fonte do Lameiro, 6201-001 Covilhã, Portugal, e-mail: ajca@ubi.pt, cavaleiro@ubi.pt
(3)
Departamento de Engenharia Civil, Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Rua Conselheiro Emídio Navarro 1,
1959-007 Lisboa, Portugal, e-mail: hmarecos@dec.isel.ipl.pt

Área Científica – CT 19 – Sistemas Espaciais e de Informação Geográfica
Resumo
Na região da Beira Interior algumas origens de água não apresentam características compatíveis com algumas
utilizações, devido a fenómenos de poluição (descarga de efluentes) ou por se encontrarem sobre-exploradas.
Contudo, as necessidades de água tenderão a crescer nesta região para satisfazer as exigências de actividades sócioeconómicas, o que implicará a procura de recursos hídricos alternativos. Após uma campanha de monitorização de
dois anos na ETAR de Vila Fernando (Guarda), as características do efluente tratado sugerem que poderia ser
utilizado para infiltração no solo. A partir de seis cartas temáticas e de critérios ambientais, técnicos e económicos,
seleccionou-se uma área de estudo de 6687,1 ha. Esta área foi analisada com base na manipulação de informação
complexa com recurso a Sistemas de Informação Geográfica (SIGs), na sobreposição de áreas de exclusão e inclusão e
utilizando uma análise multicritério, obtendo-se uma Carta de Aptidão com uma área favorável para infiltração de
6,4 ha.
Palavras-chave: Localização de áreas; Infiltração; Águas Residuais Tratadas; SIG

1 Introdução
Os recursos hídricos não são ilimitados, sendo por isso fundamental protegê-los e conserválos. Basta referir que “a água é o recurso natural mais valioso do planeta, pelo que a sua
conservação constitui um dos mais importantes pilares do desenvolvimento sustentável” [1].
As alterações climáticas têm influenciado a variabilidade do regime hidrológico em todo o
Mundo e se a este facto se adicionar a forte pressão antropogénica dos recursos hídricos,
constata-se que existe, cada vez mais, a necessidade de alteração do padrão considerado
normal, ou convencional, de gestão e obtenção de recursos hídricos. O aumento da procura
de água na região da Beira Interior, particularmente nas áreas áridas e semi-áridas, revela a
importância de se preservar ou reforçar as origens de água subterrânea. Muitos dos aquíferos
da região estão sobre-explorados, devido ao aumento da necessidade de água para rega
agrícola, paisagística e estâncias termais.
Uma das formas que poderia contribuir para manter as reservas de água no solo seria, como
sugere Bower [2], a recarga de aquíferos com águas residuais tratadas (ART), que pode ser
feita por injecção directa ou por infiltração no solo (neste caso, durante o percurso de
infiltração através do solo, as características da água sofrem um tratamento de afinação
natural proporcionado por mecanismos de filtração, adsorção e biodegradação, resultando na
redução de partículas em suspensão, de teores residuais de compostos orgânicos e de
microrganismos, nomeadamente vírus). A recarga indirecta por infiltração é um método
interessante para a gestão de volumes extraídos em zonas de sobre-exploração do recurso,
além de funcionar como processo de tratamento de afinação. A infiltração rápida em bacias
de infiltração consiste no chamado SAT (Soil Aquifer Treatment), que não requer um
tratamento prévio das águas residuais tão completo, antes constituindo um processo de
tratamento complementar, que chega mesmo à desinfecção [3]. A definição de uma
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metodologia para infiltração de ART requer a recolha, tratamento e análise de informação
complexa (por exemplo: tipo e ocupação do solo, características do aquífero, restrições legais
e ambientais, características das ART, acessibilidades, entre outros) e de ferramentas para
uma análise multicritério. Deste modo, o uso de SIG permite georreferenciar, armazenar,
tratar e manipular a referida informação, possibilitando a criação de áreas de exclusão e de
potencial aplicação.
O objectivo principal deste estudo centra-se na identificação de potenciais locais para a
infiltração de ART, utilizando uma análise multicritério baseada em SIG. Pretende-se mostrar
que as ART provenientes de pequenas ETAR (neste estudo foi seleccionada a ETAR de Vila
Fernando, um aglomerado urbano do distrito da Guarda) podem ser utilizadas, por exemplo,
para a recarga de aquíferos em áreas com escassez de água, reduzindo a descarga de cargas
poluentes no ambiente e beneficiando actividades económicas e turísticas.

2 Material e Métodos
2.1 Identificação e caracterização da área de estudo
Para a selecção da área de estudo, foi considerado o limite superior do perímetro de
protecção das Termas do Cró, pertencente ao concelho do Sabugal e distrito da Guarda e uma
fonte de águas residuais tratadas a utilizar para infiltração (ETAR de Vila Fernando). Vila
Fernando é uma freguesia do concelho e distrito da Guarda, com uma área total de 15,97
km2, composta por Vila Fernando e Vila Fernando Gare separadas pelo Rio Noéme, um
afluente do Rio Côa, que por sua vez é também um afluente do Rio Douro. A área localiza-se
no noroeste da região da Beira Interior, no distrito da Guarda, com altitudes que variam entre
710 m e 875 m.
O clima é continental, com uma precipitação média anual de 780 mm, evapotranspiração
média de 700 mm, esperando-se um défice de água durante o período de Junho a Setembro.
A temperatura média é de 10,7 ºC [4].
Os solos dominantes na área de estudo são os antrossolos (61,81%), seguindo-se os umbrissolos
(22,56%), regossolos (13,94%) e cambissolos (1,69%). No que refere à ocupação do solo, está
dividida em agricultura com espaços naturais e semi-naturais (28,17%), culturas temporárias
de sequeiro (1,87%), florestas abertas, cortes e novas plantações (30,61%), florestas de
folhosas (5,29%), matos (1,51%), pastagens permanentes (2,67%), sistemas culturais e
parcelares complexos (21,64%) e vegetação herbácea natural (8,24%).
A ETAR de Vila Fernando está incluída no sistema Multimunicipal de Saneamento do Alto
Zêzere e Côa e localiza-se nas proximidades de Vila Fernando. Foi dimensionada para um
horizonte de 40 anos e entrou em funcionamento em Abril de 2007 [5]. A descarga do
efluente tratado é realizada num afluente do Rio Noéme. As lamas, depois de digeridas do
tanque Imhoff, são descarregadas por pressão hidrostática em leitos de secagem, para a sua
desidratação final.
Para este estudo foram utilizados os resultados obtidos numa campanha de monitorização da
qualidade das águas residuais tratadas provenientes da ETAR de Vila Fernando, realizada no
âmbito do projecto EVAWET (EVAluation of the hydrodynamic and environmental behaviour of
constructed WETlands for wastewater treatment and reuse), que decorreu entre Novembro de
2007 e Novembro de 2009. A campanha englobou a medição diária de caudal afluente à ETAR
e a recolha quinzenal de amostras, à entrada e saída da ETAR, para determinação dos
seguintes parâmetros: pH, temperatura, carência bioquímica de oxigénio (CBO5), carência
química de oxigénio (CQO), sólidos suspensos totais (SST), azoto amoniacal (N-NH4), azoto
nítrico (N-NO3), azoto total (NT), fósforo total (PT), condutividade eléctrica (CE), sódio (Na),
cálcio (Ca), potássio (K), cloro (Cl), coliformes totais (CT), coliformes fecais (CF), E. Coli e
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING UBI2011 - 28-30 Nov 2011 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

ovos de Helminta (OH). Nas últimas 3 amostragens, foi também determinado o magnésio (Mg),
boro (B), cádmio (Cd), crómio (Cr), cobalto (Co), níquel (Ni), chumbo (Pb) e zinco (Zn).

2.2 Identificação de potenciais áreas para infiltração de ART
Esta etapa incluiu a identificação de áreas com potencial para infiltração de ART tendo em
atenção restrições ambientais, técnicas e económicas, bem como o perímetro de protecção
das Termas do Cró e a fonte de água a reutilizar (ETAR de Vila Fernando). A selecção das
variáveis consideradas em cada um dos critérios teve por base procedimentos seguidos por
especialistas, regras internacionais e documentos técnicos [1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]. De
seguida apresentam-se as variáveis consideradas em cada um dos critérios ambiental, técnico
e económico.


CRITÉRIO AMBIENTAL: para evitar contaminação por infiltração de águas residuais tratadas, deve ser
considerada uma distância de segurança de 50 m relativamente a captações de água para rega, uma
distância de segurança de 100 m relativamente a captações de água para consumo humano (100 m de
linhas de água e de depósitos de água); deve ser considerada uma distância de 200 m relativamente a
aglomerados populacionais, para salvaguardar estas áreas de possíveis contaminações [13];



CRITÉRIO TÉCNICO: uso ou ocupação do solo (foi usada a Carta de Ocupação do Solo – Corine Land
Cover), para avaliar o potencial uso do solo; declives (as áreas para infiltração deverão ter um declive
situado entre 0% e 12%, uma vez que declives mais elevados aumentam o escoamento, a erosão do solo e
geram instabilidade no solo; textura do solo: as zonas não saturadas não devem conter camadas de argila e
outros solos que possam restringir o movimento descendente da água. Para evitar o entupimento dos solos
e para assegurar o tratamento da água residual, o solo deve ter uma fracção baixa de argila,
nomeadamente menos de 10% de argila; tipo de solo: o solo para infiltração de água residual tratada não
deve ter rocha no topo, uma vez que grande parte da melhoria da qualidade da água reutilizada ocorre no
primeiro metro de solo; profundidade do aquífero: o aquífero deverá ser suficientemente profundo e
transmissivo para prevenir aumentos excessivos de água no solo devido à infiltração. O mínimo nível
estático de água do solo aceitável para infiltração de água residual tratada são 5m, para poder ter uma
zona não saturada suficiente para purificação da água residual;



CRITÉRIO ECONÓMICO: de modo a diminuir os custos de deslocação das águas residuais tratadas desde a
ETAR até ao possível local de aplicação das referidas águas, deve existir uma distância máxima de 8 Km.

Os elementos com restrições foram localizados e georreferenciados (ou seja: rede
hidrográfica, captações de água para rega e consumo humano, aglomerados urbanos e
declives). Deste modo, com base na informação e cartografia recolhidas, quer em formato
matricial, quer em formato vectorial, foram desenvolvidas as seguintes tarefas, recorrendo ao
software ArcGIS 9.2 (componentes ArcCatalog, ArcMap e ArcToolbox):



Levantamento de áreas com potencial para infiltração de ART;
Elaboração de uma carta de aptidão para infiltração de ART.

3 Resultados e Discussão
3.1 Área de estudo
A área geográfica seleccionada para realização do estudo desenvolve-se entre a ETAR de Vila
Fernando e o limite superior do perímetro de protecção das Termas do Cró (Figura 1). Foi
definida a partir da digitalização e georreferenciação das Cartas Militares nºs 192, 193, 194,
203, 204, 214, 215, 225 e 226 tendo sido necessário sobrepor elementos cartográficos. A área
total é de 6687,1 ha.
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Figura 1 – Localização da área de estudo, distrito da Guarda (Portugal)

3.2 Características da água residual tratada para reutilização
Da campanha de monitorização realizada durante um período de dois anos (Novembro de 2007
a Novembro de 2009) ao sistema de tratamento de águas residuais de Vila Fernando, verificase que 21 500 m3/ano de água residual tratada podem ser usados para infiltração sem
qualquer tratamento adicional. Os resultados das análises físicas, químicas e microbiológicas
são apresentados na Tabela 1.
Tabela 1 - Características das águas residuais tratadas da ETAR de Vila Fernando (2008-2009)
Parâmetros
Caudal (m3/d)
Temperatura (ºC)
pH
CE (dS/m)
CBO5 (mg/L)
CQO (mg/L)
SST (mg/L)
N-NH4 (mg/L)
N-NO3 (mg/L)
NT (mg/L)
PT (mg/L)
Na (mg/L)
Mg (mg/L)
Ca (mg/L)
K (mg/L)
Cl (mg/L)
B (mg/L)
Cd (mg/L)
Cr (mg/L)
Co (mg/L)
Ni (mg/L)
Pb (mg/L)
Zn (mg/L)
CT (NTU/100 mL)
CF (NTU/100 mL)
E.Coli (NTU/100 mL)
OH (nº ovos 10L-1)

Afluente (1)
58,9 26,0
15,6 – 3,8
6,2 – 7,3
0,22 0,02
105,7 32,1
265,2 79,8
64,0 19,2
60,3 5,8
1,7 1,5
74,2 16,1
9,5 2,2
110,9 14,4
0,23
19,5 2,4
30,2 4,6
83,7 31,3
<0,02
<0,02
1,1 0,2
0,05 0,01
0,23 0,04
0,03 0,01
0,01 0,00
1,79 107 1120
3,78 106 458
5,02 106 879
<10

Efluente (1) (ART)
15,3 – 3,9
6,3 – 7,7
0,22 0,02
27,4 7,2
83,9 13,0
27,1 18,3
54,4 7,4
0,8 0,5
60,7 13,8
6,9 1,3
118,7 11,4
0,21
23,6 3,1
28,4 5,3
79,5 32,5
<0,02
<0,02
<0,1
0,01 0,00
0,05 0,01
<0,01
< 0,01
1,95 106 980
6,91 105 652
1,05 104 540
<10

(1)

Média e intervalo de confiança (calculado para um nível de confiança de 95% e o seguinte número de amostras: 40 (caudal, temperatura, pH, CBO5, CQO,
SST, N-NH4, N-NO3, NT, PT, Na, Ca, K e Cl), 10 (CE e CT, CF), 6 (OH, E.Coli, Mg, B, Cd, Cr, Co, Ni, Pb e Zn).
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Os resultados permitem verificar que as concentrações de azoto total (NT), azoto amoniacal
(N-NH4) e fósforo total (PT) seriam elevadas para descarga em meio hídrico, ou até para rega
agrícola. A concentração de compostos inorgânicos e a carga microbiológica são similares à
dos efluentes secundários caracterizados por Pedrero [14] na região de Múrcia (Espanha). Se a
aplicação fosse para fins agrícolas, urbanos, industriais ou paisagística, tendo em atenção os
limites admissíveis em vários estudos [1, 3, 15], norma (NP 4434-2005) [16] e legislação [17],
o efluente necessitaria de um tratamento complementar para reduzir as cargas de azoto,
fósforo e microbiológica, previamente à sua utilização.
Quando a infiltração é efectuada à superfície do solo ou na zona não saturada, grande parte
da matéria orgânica, formas de azoto e de fósforo e metais pesados são removidos ou
convertidos no primeiro metro de solo. O solo pode funcionar, como um sistema de
tratamento por meio poroso (o designado SAT) [1]. A maior preocupação reside nos nitratos,
que resultam da oxidação do amónio, e na carga bacteriológica. Se a zona de infiltração se
localizar em solos arenosos permeáveis, com um afastamento do nível freático de Inverno
superior a 5 m (i.e. altura mínima da zona não saturada), que permita a aplicação de taxas de
infiltração entre 0,2 e 1m/d, a concentração final de matéria orgânica, azoto amoniacal,
nitritos, nitratos, SST, metais pesados e carga bacteriológica será reduzida significativamente
[3]. Guessab et al. [18] observaram eficiências de remoção da ordem dos 99% de CF e
streptococcus fecais e a eliminação completa de OH em solos arenosos com zona não saturada
de 5 m, para taxas de infiltração de 0,23 m/d. Brissaud et al. [19] observaram a remoção
entre 1,5 e 4 logs de CF em colunas de areia fina com 1 m de altura para taxas de infiltração
entre 0,5 e 1 m/d.
Na área em estudo, a profundidade do aquífero varia entre 10 a 50 m [12]. Sendo assim, o
local mais adequado para a localização de bacias de infiltração, seria uma zona com solo
arenoso e fino, que permitisse uma velocidade de infiltração da ordem de 1m/d, ou até
superior, uma vez que a altura da zona não saturada é superior a 10 m, e que estivesse
afastado do aquífero de águas sulfurosas que alimenta as Termas do Cró.

3.3 Potenciais áreas para infiltração de ART
Nesta fase, houve necessidade de correlacionar e estruturar informação já registada, que se
materializou em operações de análise espacial. Assim, para a elaboração da Carta de Aptidão,
utilizou-se uma análise multicritério, utilizando o método da sobreposição booleana, tal como
sugerido por Kallali et al. [11] e Zhao et al. [20], que consistiu na reclassificação de variáveis
(cartas temáticas) na forma binária (0/1), tendo sido estas posteriormente combinadas de
acordo com operações lógicas de intersecção e união de carácter inclusivo (áreas de possível
aptidão) e exclusivo (áreas sem aptidão).
Os critérios de exclusão estão associados à protecção dos aglomerados urbanos (perímetro de
protecção até 200 m), pontos de água (até 50 m relativamente a captações de água para rega
e até 100 m relativamente a captações de água para consumo humano), de acordo com [13],
tal como também foi admitido por Pedrero et al. [12] e Ribeiro [21]. De acordo com Kallali et
al. [11], os locais de infiltração por percolação não devem ser inseridos em zonas com declive
superior a 12% (declives mais elevados fazem aumentar o escoamento, a erosão do solo,
gerando instabilidade no solo). No que refere ao uso ou ocupação do solo, foram excluídos
todos os tipos de ocupação à excepção dos Matos, visto serem terrenos baldios, podendo ser
utilizados para a finalidade deste estudo. Relativamente ao tipo de solo, foram excluídos
todos os solos, à excepção dos Antrossolos, porque são solos que têm mais de 1 m de
profundidade, uma textura do tipo areia fina e que permite uma velocidade de infiltração de
1 m/d (características estas que se mostram adequadas para remover a carga poluente das
ART) [12]. Finalmente, foram excluídas as áreas que se encontram a uma distância superior a
8 Km da ETAR (fonte de ART a reutilizar), pois, como referem Kallali et al. [11], este critério
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está relacionado com a minimização de custos desde a ETAR ao possível local de aplicação,
não devendo a distância ser superior àquele valor.
A elaboração da Carta de Aptidão para infiltração de ART englobou, assim, a utilização de seis
cartas temáticas [Tipo de Solo (TS), Ocupação do Solo (OS), Pontos de Água (PA),
Aglomerados Urbanos (AU), Declives (D) e Distância de 8 Km da ETAR, dentro da área de
estudo (DETAR)], através de operações realizadas com recurso a SIG.
O procedimento de cálculo envolveu a sobreposição das áreas de exclusão e inclusão de cada
uma das cartas temáticas sobre a área de estudo, através de operações algébricas de mapas,
com os pesos definidos na Tabela 2.
Tabela 2 - Cartas temáticas e respectivos pesos atribuídos
Critério

Carta
PA

Ambiental
AU
OS
Técnico

TS
D

Económico

DETAR

Descrição
Até 100m de Linhas de Água e Depósitos de Água
Superior a 100 m de Linhas de Água e Depósitos de Água
Até 50m de Poços para rega
Superior a 50 m de Poços para rega
Até 200 m de Aglomerados Urbanos
Superior a 200 m de Aglomerados Urbanos
Outros Tipos de Ocupação do Solo
Ocupação do Solo do Tipo Matos
Outros Tipos de Solos
Solos do Tipo Antrossolo
Declives superiores a 12%
Declives situados entre 0% e 12%
Distância superior a 8Km da ETAR
Zona a menos de 8Km da ETAR

Peso
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

O valor de cada célula da Carta de Aptidão resultou, assim, da soma da multiplicação dos
pesos atribuídos a cada carta temática pelo valor armazenado em cada uma das suas células
(de dimensão 10mx10m) através de operações algébricas de mapas.
Na Tabela 3 apresentam-se os resultados referentes a cada variável analisada, podendo
concluir-se que se revelam como variáveis mais restritivas a área referente à ocupação do
solo, uma vez que dos 6687,1 ha apenas 100,4 ha podem ser utilizados (Figura 2) e a área
referente aos pontos de água, uma vez que apenas podem ser utilizados 848,4 ha (Figura 3).
Atendendo às várias variáveis estudadas e analisadas, a área estimada para infiltração de ART
foi de 6,4 ha.
Tabela 3 - Potenciais áreas em função de cada parâmetro
Parâmetros
Área de estudo
Zona a menos de 8Km da ETAR dentro da área de estudo
Área não ocupada por aglomerados populacionais
Área ocupada por matos
Área ocupada por solos do tipo antrossolo
Área sem restrições de pontos de água
Área com declives <12%
Área potencial para reutilização

Área (ha)
6 687,1
5 862,5
6 091,3
100,4
4 133,6
848,4
5 863,9
6,4
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Figura 2 – Carta da Ocupação do Solo reclassificada

Figura 3 – Carta dos Pontos de Água reclassificada

Foi, assim, definida uma Carta de Aptidão para localização de potenciais áreas para
infiltração de ART provenientes de pequenos aglomerados urbanos (Figura 4), que inclui duas
classes de aptidão: 0 (“Sem Aptidão”) e 1 (“Com Aptidão”).
Assim, a utilização de SIG permitiu georreferenciar, armazenar, tratar e manipular
informação complexa, onde a partir de seis cartas temáticas e da definição de zonas de
exclusão, foi possível produzir uma Carta de Aptidão com a localização de áreas para
infiltração de ART na área em análise, localizada na Região da Beira Interior.
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Figura 4 – Carta de Aptidão para localização de potenciais áreas para infiltração de ART

4 Conclusões
A reutilização de águas residuais tratadas é praticada, em grande parte dos casos, como uma
estratégia de conservação da água em regiões onde os recursos hídricos são escassos, como é
o caso da Beira Interior, mas também por motivos ambientais, a fim de se preservar a
qualidade da água de meios receptores, reduzindo a descarga de efluentes de ETAR. A partir
de dados de uma campanha de monitorização de dois anos na ETAR de Vila Fernando, avaliouse o volume de água residual tratada que poderia ser utilizada para infiltração. Para a
localização das áreas potenciais para infiltração de ART foi realizada uma análise
multicritério baseada em SIGs, combinando seis cartas temáticas e critérios ambientais,
técnicos e económicos. Obteve-se uma Carta de Aptidão que indica uma área favorável de 6,4
ha, dos 6687,1 ha analisados, para a infiltração de ART. A reutilização de água de uma
pequena ETAR em áreas rurais da região da Beira Interior pode, assim, constituir uma fonte
de água alternativa para, por exemplo, a recarga de aquíferos.
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Resumo
O trabalho de investigação aqui reportado tem como objectivo último a integração de diferentes módulos de
produção e armazenamento de energia, com várias cargas eléctricas, por intermédio de um barramento DC, estando
este interligado com a rede eléctrica de forma a optimizar, do ponto de vista económico, as trocas de energia entre
a rede e o barramento DC.
Em concreto, este trabalho de investigação centra-se nos conversores de potência necessários à interligação dos
diferentes módulos produtores e de armazenamento de energia eléctrica ao barramento. De forma a compatibilizar
os equipamentos de diferentes fabricantes, com diferentes tensões de funcionamento, torna-se necessário
implementar conversores DC/DC que permitam a ligação destes ao barramento DC, com elevado rendimento e
possibilitando a gestão da energia eléctrica fornecida/pedida por cada módulo.
Este artigo expõe o dimensionamento e explica o funcionamento dos conversores DC/DC que serão usados no sistema
laboratorial implementado para o efeito. Após o bom dimensionamento destes será possível interligar o barramento
DC à rede, através de um rectificador PWM, sendo possível gerir de forma eficiente o fluxo de energia entre o
barramento DC e a rede de distribuição de energia eléctrica. A partir desse ponto pode ser feita uma análise
económica do mercado de energia e do impacto destes sistemas no diagrama de carga da rede.
Palavras-chave: Armazenamento de energia, produção de electricidade com origem em fontes renováveis, regulador
de carga, supercondensadores, conversores DC/DC, unidade inteligente de controlo, veículo eléctrico, V2G (vehicle
to grid).

Introdução
As soluções para reduzir a factura energética do consumidor e do país em geral centram-se
em duas vertentes: por um lado, na melhoria da eficiência energética e, por outro, no
incremento da exploração de novas fontes de energia renováveis. Neste último caso surge um
novo problema que tem a ver com o facto de grande parte dessas fontes não serem
despacháveis. A resposta a este problema pode residir nos sistemas capazes de armazenar a
energia de modo a que os recursos possam ser aproveitados quando estão disponíveis, para se
poder consumir a energia armazenada consoante as necessidades temporais.
De forma a promover a necessária eficiência energética e qualidade de energia, quanto mais
próximo o armazenamento estiver das cargas consumidoras melhor, significando menos
perdas no transporte e distribuição da energia eléctrica, bem como no aumento da fiabilidade
do sistema eléctrico.
Um outro aspecto positivo que advém da acumulação da energia junto à carga consumidora é
poder tornar os consumidores também fornecedores de energia, gerindo o fornecimento em
função dos preços variáveis da energia e sendo parte activa no investimento necessário para a
mudança de uma economia energética baseada em carbono, para uma economia energética
baseada nos electrões (1).
Neste contexto surge a necessidade de se desenvolverem módulos de armazenamento de
energia, destinados ao utilizador final de baixa tensão. Estes módulos podem ser integrados
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com outros (de produção, conversão, etc) com diferentes tecnologias e diferentes
fabricantes.
Uma questão que se levanta, é se deve ser usado um sistema AC ou DC, para interligar os
diferentes módulos das unidades de armazenamento e de produção de energia.
Usar localmente um barramento baseado em tensão DC apresenta vantagens, quer em termos
de eficiência energética, quer em termos de qualidade de energia (acabam as preocupações
com a energia reactiva e factor de potência, bem como com os harmónicos) (2).
Com base nesta perspectiva do uso de um barramento DC parar interligar os diferentes
módulos levanta-se uma outra questão: Como interligar os diferentes módulos de forma
segura e eficiente, de maneira a reduzirem-se ao mínimo as correntes de circulação entre
eles?
Os trabalhos de investigação realizados nesta área até ao momento, na sua grande maioria,
respondem ao problema usando sistemas AC e com soluções específicas para este tipo de
sistema.
A técnica de modulação mais utilizada nos conversores de potência usados em sistemas AC é a
técnica por modulação de largura de impulso (PWM – “Pulse With Modulation”), que permite
obter uma tensão de saída do lado AC controlável em amplitude e frequência, com uma forma
de onda próxima da sinusoidal.
De forma análoga, numa rede DC pode aplicar-se uma metodologia semelhante, recorrendo à
variação do ciclo de trabalho (“duty-cycle”) dos semicondutores constituintes dos conversores
de potência que convertem uma tensão contínua de um dado valor, noutra tensão contínua de
valor distinto do primeiro. O controlo dos conversores de potência dos diferentes módulos
pode ser realizado individualmente, mas de forma cooperativa de modo a manter constante o
valor médio da tensão do barramento DC (estabelecendo um valor de referência para esta
tensão) mesmo na presença de variações súbitas do nível de carga do barramento (2),(3).
O objectivo principal deste trabalho é pois o desenho e dimensionamento dos conversores
DC/DC usados para interligar os diferentes módulos ao barramento DC, tal como pode ser
observado na Figura 1. Numa fase posterior, tais conversores serão construídos no laboratório
por forma a obter-se um protótipo funcional de todo o sistema.

Figura 1 – Constituição do sistema com armazenamento de energia.

Interligação dos Diferentes Módulos
Pretende-se que o sistema a construir seja modular, podendo o consumidor optar pela
aquisição de diferentes módulos consoante as diferentes especificações pretendidas e a
quantidade de energia requerida.
Os painéis fotovoltaicos e a(s) turbina(s) éolica(s) serão interligados ao barramento DC por
intermédio de conversores de potência DC/DC e AC/DC, respectivamente. Quanto aos
módulos de armazenamento de energia, serão usadas baterias e supercondensadores, sendo
estes também interligados ao barramento DC por intermédio de conversores DC/DC. Por sua
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vez o barramento DC será interligado à rede de energia eléctrica por intermédio de um
conversor DC/AC (rectificador PWM).
Quando os painéis solares e a turbina eólica não produzirem energia suficiente para suprir as
necessidades energéticas das cargas, a energia em falta será retirada dos módulos de
armazenamento ou da rede, consoante o estado de carga e o preço da energia.
O armazenamento é feito primordialmente em baterias, mas tendo em consideração o
número limitado de cargas/descargas que estas suportam e a sua vida útil, também se irá
recorrer a um módulo de supercondensadores, que lidam melhor com variações abruptas do
nível de carga do barramento DC e além disso também podem vir a permitir a esta unidade o
carregamento / descarregamento rápido de veículos eléctricos (V.E.) (4).
Além do estudo do funcionamento do sistema, resultante das acções de controlo dos
diferentes módulos (em termos de correntes, tensões e rendimentos) e optimização global em
termos de cargas do utilizador final, pretende-se também que o sistema possa funcionar de
forma eficiente com a rede. Este terá capacidade para receber e fornecer energia à rede,
podendo esta vir directamente dos módulos de produção de energia ou dos módulos de
armazenamento.
Em caso de falha da rede eléctrica, outro dos objectivos do sistema aqui em desenvolvimento
é o de continuar a fornecer energia às cargas críticas da instalação do utilizador final e
eventualmente prestar auxílio à rede (pode actuar em conjunto com outros sistemas
semelhantes).
Cada módulo tem uma unidade inteligente de controlo que funciona de forma cooperativa
com as unidades inteligentes dos outros módulos de modo a fazerem toda a gestão da
energia, tendo capacidade para aceitar pedidos/ordens da rede eléctrica (DC ou AC),
incluindo a ligação optimizada dos veículos eléctricos. Estes tanto podem ser ligados ao
barramento AC como ao barramento DC.
Um outro módulo de monitorização poderá vir a permitir o deslastre de cargas não críticas,
nomeadamente em situações de falta de produção, falta de energia nos módulos de
armazenamento, ausência da rede eléctrica externa fornecedora da energia AC ou existido
rede corresponder a período com custo de energia elevado.
Actualmente em Portugal todas as entidades que dispõem de um contrato de compra de
electricidade em baixa tensão podem ser produtoras de energia eléctrica por intermédio de
unidades de microprodução, utilizando recursos renováveis como energia primária. Estes
produtores têm dois regimes remuneratórios para entregarem a energia à rede pública. O
regime geral, que pode ser aplicado à generalidade das unidades de microprodução e o
regime bonificado, para unidades de microprodução com potência de ligação até 3,68 kW que
usam fontes de energia renováveis (solar, eólica, hídrica e biomassa).
Partindo do estudo detalhado do sistema e dos dados obtidos, em termos de performance,
pretende-se fazer ainda uma análise da rentabilidade económica em ambiente liberalizado de
mercado e numa perspectiva de existência de preços em tempo real (5).
Na secção seguinte será abordada a escolha da topologia dos conversores DC/DC a utilizar,
bem como o seu desenho e dimensionamento.

Desenho e Dimensionamento dos Conversores DC/DC
Este trabalho encontra-se a ser desenvolvido no Laboratório de Investigação de Sistemas
Electromecânicos no âmbito do Doutoramento em Engenharia Electrotécnica e de
Computadores, na Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade de Coimbra.
Têm sido efectuados um conjunto de estudos teóricos, relativos à modelação de todo o
sistema em ambiente Matlab/Simulink, assim como alguns testes laboratoriais preliminares.
Neste contexto encontra-se já desenvolvido o modelo matemático e respectiva
implementação prática do rectificador PWM que será usado na interligação do barramento DC
à rede eléctrica. Este conversor será o responsável pelo controlo da tensão do barramento
DC, que será de 48 V, valor esse normalmente usada nas aplicações objecto deste projecto.
Esse nível de tensão irá permitir obter potências suficientes sem contudo conduzir a valores
muito elevados de corrente. É o que se passa por exemplo nos veículos eléctricos.
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Como os níveis de tensão de saída dos painéis fotovoltaicos e módulos de armazenamento de
energia são distintos de 48 V, tornou-se fundamental o projecto e construção de conversores
DC/DC.
O conversor DC/DC que interliga os painéis fotovoltaicos admite uma tensão de entrada
compreendida entre 5,4 V e 80 V, apresentando à sua saída os 48 V requeridos pelo
barramento DC.
Os conversores DC/DC que interligam o barramento DC às baterias e supercondensadores
deverão ser capazes de realizar a operação inversa, convertendo a tensão do barramento DC
de 48 V para outros valores de tensão compreendidos entre 5,4 V e 80 V.
Dentro das possíveis topologias de conversores DC/DC comutados encontram-se como
principais as seguintes: “Buck Converter” (Conversor Redutor), “Boost Converter” (Conversor
Elevador), “Buck-Boost Converter” (Conversor Redutor-Elevador), “Flyback Converter”
(Conversor com Realimentação), “Single Transistor Forward Converter” (Conversor Directo de
um Transistor), “Two-Transistor Forward Converter” (Conversor Directo com dois
Transistores), “Half-Bridge Push-Pull Converter” (Conversor de Meia Ponte em “Push-Pull”),
“Full-Bridge Push-Pull Converter” (Conversor em Ponte Completa em “Push-Pull”) (6).
Das várias configurações de conversor, aquela que se adapta melhor ao objectivo do trabalho
é o conversor Flyback porque é aquele que permite aumentar e diminuir a tensão de entrada
do conversor de acordo com o pretendido, funciona em malha fechada e proporciona um
isolamento eléctrico entre a entrada e a saída, que é condição exigida para funcionar com a
rede eléctrica.
Uma das principais vantagens do conversor Flyback é poder dispensar o filtro indutor de saída
(ou diminuir o seu valor), o que permite reduzir custos e volume. Isto faz com que os
conversores Flyback sejam adequados para tensões de saída elevadas ao contrário dos
conversores do tipo Forward que têm um indutor na saída e que são susceptíveis a problemas
quando este tem que suportar tensões elevadas (7). Este tipo de conversor DC/DC apresenta
ainda um outro conjunto de aspectos positivos: os seus circuitos são de uma topologia simples
e de baixo custo; o seu arranque e a sua protecção contra curto-circuitos são conseguidos de
forma relativamente simples.
A maior limitação do conversor Flyback consiste no facto de, para níveis mais elevados da
potência de saída, os esforços de comutação do interruptor de potência comandado (Mosfet)
serem maiores. Por outro lado, a corrente neste tipo de conversor apresenta um elevado
ripple, conduzindo a um rendimento mais baixo por comparação com outras topologias
alternativas. Estas desvantagens podem ser parcialmente contornadas se, para valores mais
elevados de potência de saída, forem usados mais do que um conversor Flyback em paralelo.
O transformador usado nos conversores Flyback funciona de forma diferente de um
transformador convencional pelo facto das correntes dos enrolamentos do primário e do
secundário circularem em instantes de tempo diferentes. De facto, no transformador do
conversor Flyback, numa primeira fase, quando o Mosfet é ligado (ou outro interruptor de
potência usado para ligar/desligar a alimentação do enrolamento primário), a energia
recebida pelo enrolamento do primário é armazenada no campo magnético do transformador,
sendo que o enrolamento do secundário não é percorrido por qualquer corrente. Na fase
seguinte, quando o Mosfet é desligado, a energia armazenada anteriormente é transferida
para o circuito ligado ao enrolamento do secundário, ao passo que o enrolamento do primário
do transformador não é percorrido por qualquer corrente.
Após um conjunto de investigações e cálculos de dimensionamento teóricos, o ponto de
partida para a implementação de um conversor com os requisitos mencionados anteriormente
é o circuito apresentado na figura seguinte.
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Figura 2 – Conversor DC/DC do tipo Flyback.

LT3012
O LT3012 tem como função alimentar todos os circuitos integrados do sistema de controlo do
conversor. É um regulador de tensão que permite obter uma tensão estabilizada na sua saída.
O valor da tensão de saída é ajustado através do correcto dimensionamento das resistências
que lhe estão acopladas. A título de exemplo, para a obtenção de 5 V na saída, o valor da
resistência R2 deverá ser menor que 250 KΩ (página nº 9 da folha de especificações do
LT3012). Escolhendo 249 KΩ para R 2 e sabendo que IADJ = 30 nA (página nº 9 da folha de
especificações do LT3012) virá (8):

VOUT
R1

1,24 (1
750511

R1
) I ADJ R1
R2
R1 750 K

5 1,24 (1

R1
) 30 10
249 10 3

9

R1

Dimensionamento do Transformador
O transformador é um componente crítico de um conversor DC/DC. No caso em estudo, este
transformador foi projectado de modo a que o conversor DC/DC apresente à sua saída uma
tensão próxima de 48 V e seja capaz de fornecer uma corrente de 21 A.
Em carga, entre o transformador e a saída haverá quedas de tensão na Resistência R16 e no
díodo rectificador D1 (30CTH03).
Em R16:
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R16

VR16
Io

0,08

VR16
21

VR16

1,68 V

Em D1: de acordo com o observado na curva característica do díodo a queda de tensão
directa é da ordem de 1,2 V (9).
Por conseguinte, a tensão teórica obtida à saída do transformador a funcionar à plena carga
deverá ser:

Votransf

VR16 VD1 Vo

Votransf

1,68 1,2 48

Votransf

50,88 V

Sendo assim, teremos as especificações constantes da Tabela 1.
Tabela 1- Dados a ter em consideração para o dimensionamento do transformador.

VIN Mín

5,4 V VOt ransf

50,88 V

VINMáx

80 V

21 A

IO

Com estes dados, e usando o software PowerEsim (disponível em www.poweresim.com),
escolheu-se o transformador de maneira a obter-se uma solução disponível no mercado.

Figura 3 – Painel relativo ao dimensionamento do transformador usando o software PowerEsim.

A utilização deste software permite evitar o dimensionamento manual do transformador,
embora este também tenha sido feito, confirmando os resultados obtidos com o uso deste
software. O transformador que foi recomendado pelo software (EE65B), apresenta então as
seguintes características:
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Número de espiras do enrolamento primário: 1; Número de espiras do enrolamento
secundário: 10.
Material do núcleo: Ferrite (Bm = 128,1 µT).
Perdas totais: 58,08 W @ Vi = 5,4 V.

Dimensionamento da resistência R9
Na página 2 do manual do Max 668 é fornecido o valor máximo absoluto do parâmetro da
tensão entre CS+ e GND, que se situa entre -0,3 V e 6 V. Também nessa folha, da tabela de
características eléctricas, se tem como corrente de entrada em CS+ o valor máximo e típico
respectivamente de 1 e 0,2 µA (10).
Consultada a aplicação da folha 17, Figura 7, com a resistência sensor de 0,1 Ω estima-se que
o respectivo valor de tensão seja de 40 mV. Respeitando esta ordem de grandeza e admitindo
que a corrente de emissor do optoacoplador se possa aproximar dos 15 mA, atribui-se à
resistência sensora de R9 o valor próximo de 2,7 Ω, a fim de respeitar a tensão atrás referida
entre CS+ e GND.

Dimensionamento da resistência R16
Nas características do optoacoplador, pode ver-se que o limite máximo ideal de tensão de
alimentação é de 1,6 V (11). Usando uma resistência de valor 0,08 Ω ou próximo, com a carga
máxima tem-se uma tensão disponível de:

0,08

21 A

1,68 V

Este valor de tensão teórico será afinado no trimer (R17) para o valor real da aplicação do
MOC211 e da resistência R9 de forma a identificar a máxima corrente (21 A).
A potência da resistência foi dimensionada com a corrente máxima que a percorre, sendo
aproximadamente igual a 36 W.
Das diferentes resistências nominais existentes comercialmente, optou-se por 4 resistências
de 10 W em paralelo de 0,33 Ω.

Ganho do Amplificador Diferencial
O amplificador diferencial tem como objectivo permitir a leitura e o acondicionamento da
tensão de saída.
A Figura 4 mostra o amplificador diferencial, enquanto circuito subtractor.
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Figura 4 – Circuito subtractor.

Relação teórica neste circuito:

R1

Vout

R3 e R2

R4

R2
(Vin 2 Vin1 )
R1

No circuito projectado:

R14

R15 e R12

Vout

R12
(V V )
R14 in2 in1

Considerando R14

R13
5

R15

R12
(48 0)
R14

R14

10 K , então R12

9,6R12

R13

97 K

Max668
O Max668 destina-se a implementar a função PWM.
Tem a capacidade de controlar o valor de tensão na saída EXT, através da variação do valor
da tensão na entrada FB. Tem ainda a capacidade de controlo do valor da corrente na saída
EXT, através da variação do valor da tensão na entrada CS+ (10).
No controlo em modo de tensão, este componente apresenta como característica principal a
existência de um caminho de realimentação de tensão única, com uma largura de pulso
modelada, resultante da comparação do sinal de erro de tensão com uma onda em rampa
constante (12).
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Figura 5 – Modo de controlo da tensão do conversor DC/DC.

No modo de controlo de corrente, da combinação do impulso de um relógio com o
comparador PWM no trinco é gerada uma largura de impulso. Essa largura de impulso resulta
do sinal de erro do valor da tensão de referência com a tensão na saída numa indutância,
comparado com a tensão representativa do sensor de corrente (13).

Figura 6 – Modo de Controlo da corrente no conversor DC/DC.

Verifica-se desta análise que o controlo de corrente engloba em si, também o controlo de
tensão (Vout permite o controlo de tensão e Vs o controlo de corrente).

Conclusão
Pelo exposto anteriormente, conclui-se que recorrendo à tecnologia “Flyback Integrated PWM
DC/DC” é perfeitamente possível dimensionar e construir um conversor DC/DC capaz de
compatibilizar equipamentos de diferentes fabricantes com diversas tensões de
funcionamento (o apresentado anteriormente aceita qualquer tensão de 5,4 V a 80 V). Como
estes conversores permitem o controlo total de tensão e corrente na sua saída são indicados
para a gestão energética na rede.
Concluída a fase de dimensionamento do conversor, é possível passar-se à fase de simulação
computacional em ambiente Matlab/Simulink do conversor, bem como prosseguir com os
testes práticos de funcionamento e ajuste final do mesmo. Posteriormente poderá ser
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implementado todo o sistema, tal como foi descrito anteriormente, e poderão ser realizadas
análises económicas do mercado de energia, bem como a investigação dos impactos que este
tipo de sistemas pode causar no diagrama de carga da rede.
Foi assim dado um passo importante para se alcançar a interligação e controlo dos
equipamentos DC de diferentes fabricantes, passando a ser possível a gestão energética da
rede DC, bem como de todo o sistema.
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Área Científica – CT 16 Mobilidade e Transporte
Resumo
A geração de viagens apresenta-se como um elemento base essencial para o dimensionamento e planeamento de
diferentes infra-estruturas que influenciam e definem a qualidade dos sistemas de mobilidade de áreas urbanas. Um
conhecimento mais pormenorizado da sua evolução para diferentes modos e motivos de viagem permite que estudos
posteriores permitam uma maior eficiência no funcionamento dos sistemas e na utilização dos escassos recursos
financeiros disponíveis nas autoridades municipais. Esta eficiência permitirá uma melhoria da qualidade dos sistemas
disponibilizados aos cidadãos melhorando e aumentando a equidade da sua qualidade de vida. Assim, este artigo
pretende apresentar os resultados de uma análise de geração de viagens para a realidade portuguesa, que possa
servir de base para trabalhos de planeamento mais realistas e adequados à realidade nacional.

Palavras-chave: Geração de Viagens, modos de transporte, motivos de viagens, planeamento de transportes,
engenharia de tráfego, mobilidade urbana.

Objectivo
A maioria dos estudos relacionados com planeamento de transportes e engenharia de tráfego,
necessitam de dados de base que permitam quantificar a procura de determinado uso do solo
ou de determinada infra-estrutura, de forma a avaliar o seu desempenho quer no contexto
actual quer para o prever no futuro. Entre os vários âmbitos, interessa aqui destacar a
aplicação de estudos de geração de viagens em: estudos regionais que considerem uma gama
de usos do solo e as suas respectivas características socioeconómicas; estudos de alternativas
de transportes regionais e planos de empreendimentos a longo prazo; planos de curto e longo
prazo que avaliem as necessidades de transportes em determinados corredores ou zonas
urbanas específicas; estudos sobre o impacto de novos empreendimentos como áreas
comerciais, áreas residenciais ou parques industriais (1); estudos para o dimensionamento de
infra-estruturas de controlo de acesso, por exemplo de parques de estacionamento; estudos
para melhorar a eficiência de subsistemas relacionados com a mobilidade urbana, por
exemplo de serviços de transporte público, entre outros. A maioria dos estudos e análises
existentes baseiam-se em valores publicados pelo Institute of Transportation Engineers (ITE)
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no manual “Trip Generation” (2), que refere: a geração total no período de pico por unidade
de dimensão (espacial, de empregados, ou de outra razão considerada relevante para
determinado uso); a percentagem de entradas e saídas nesse pico; o período do dia em que
esse pico de procura ocorre; e em que altura do ano acontece. Estes estudos são, no entanto,
determinados num ambiente de mobilidade muito diferente do ambiente europeu,
nomeadamente no que se refere aos sistemas de transportes públicos e às condições de uso
do automóvel particular. Assim, dos diferentes aspectos a atender nos estudos de geração de
viagens, um dos vectores menos fundamentado, ou aparentemente menosprezado, é a
evolução da procura ao longo do dia, análise que permite estimar os picos de procura que
servem de períodos de dimensionamento para uma miríade de infra-estruturas e estudos.
É objectivo da presente comunicação apresentar indicadores relativos à evolução típica da
geração de viagens ao longo do dia para diferentes modos de transportes e para diferentes
motivos de viagem, caracterizados para a realidade nacional, que no caso presente se
reportam à Área Metropolitana do Porto (3), para que sirvam de base para a especificação dos
períodos de análise mais correctos nos diferentes tipos de estudos a realizar.

Introdução
A análise da evolução da geração de viagens ao longo do dia além de útil em diferentes tipos
de estudos, tem-se tornado cada vez mais relevante no processo geral de planeamento de
transportes (1). Exemplos de estudos sensíveis ao período do dia podem ser: estudos de
impacto no tráfego em áreas residências, comerciais ou de outro tipo na rede de transportes
local; estudos de acumulação de viagens utilizados para determinar os picos de procura na
avaliação de necessidades de estacionamento, considerando a repartição de diferentes
motivos de viagem envolvidos; estudos de razões entre volume e capacidade de vias rápidas
para determinar as cargas nos picos horários, necessárias à análise de capacidade e volumes
de serviço das mesmas; estudos de tráfego e operações de melhoramento de infra-estruturas,
geralmente estudados para os períodos de pico críticos.
Com base no Inquérito à Mobilidade da Área Metropolitana do Porto (AMP) realizado pelo
Instituto Nacional de Estatística (INE) (3) realizou-se uma análise exploratória. O inquérito à
mobilidade da população residente no ano 2000, foi realizado entre Abril e Junho de 2000 por
entrevista directa e com inquéritos por amostragem, com unidade igual a subsecção
estatística, área homogénea que costuma corresponder ao quarteirão em áreas urbanas e a
lugares ou parte de lugares nas áreas rurais. O erro na amostragem admitido foi de
aproximadamente 10% com um intervalo de confiança para o total de 95%, o número de
indivíduos da amostra foi de 213 727 inquiridos que resultaram num total de 506 715 viagens.

Dados do Inquérito-Base
Da grande quantidade de dados recolhidos, houve a necessidade de seleccionar os que se
considerou mais importante para o presente estudo. Nesta análise apenas se consideraram
como relevantes as variáveis referentes à hora de inicio e de final da viagem, ao
motivo/propósito da mesma, e o modo de transporte utilizado. Atendendo ao
motivo/proposito da viagem, a base de dados inicial apresentava 13 motivos originais que se
agruparam nos 7 motivos considerados mais relevantes. Apesar de as viagens de retorno a
casa se apresentarem geralmente como um motivo relevante, o facto de não ser possivel
associar-lhe o motivo de geração da viagem1 levou à sua exclusão da análise. A agregação
considerada é apresentada na tabela 1.
No que se refere ao modo de transporte utilizado, a base de dados apresentou 15 modos de
transporte com o respectivo número de trajectos em cada modo por viagem. Um rearranjo
destas viagens resultou em viagens de 7 modos isolados e 1 modo considerando a combinação
1

- Nas viagens com base em casa, ou seja, com início ou fim em casa, a motivo ou uso do solo que define a geração
da viagem é sempre o outro extremo.
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de qualquer um dos modos inicias. Destes 7 modos isolados apenas 4 se mostraram com
relevância para a análise: Automóvel (AUTO), Autocarros (BUS), veículos de 2 rodas
(MOTO/BIKE) e o modo pedonal (WALK). O resumo deste estudo apresenta-se na tabela 2.
Tabela 1 – Motivos ou propósitos de viagem considerados na base de dados e a agregação considerada no presente
estudo
Motivos Originais

Motivos Assumidos
Trabalho

Ir para o trabalho

-

Ir para o domícilio

Escola

Ir para o estabelecimento onde em estuda
Transporte de familiares/amigos
Religião/peregrinação

Outro

Ir para casa de férias/fim-de-semana
Visita a familiares/amigos
Outro
Deslocação em serviço

Em Serviço

Promoção, venda e distribuição de bens ou serviços

Saúde

Saúde

Lazer

Lazer e recreio

Compras/Serviços

Compras de bens/serviços

Tabela 2 – Modos de Transporte da base de dados inicial e modos assumidos no estudo
Modos na Base de Dados Originais
Autocarro STCP
Autocarro urbano de outros operadores
Autocarro de excursão
Outro tipo de transporte em autocarro
Eléctrico
Combóio
Táxi/Letra A
Automóvel condutor ou passageiro
Motociclo/Ciclomotor
Bicicleta
A pé
Avião
Barco
Veículo rodoviário (ligeiro ou pesado) de transporte
escolar ou de trabalhadores de empresa
Outro modo de transporte

Modos Assumidos

Nº de Viagens

%

BUS

56899

11,2%

Tram/Train

1702

0,3%

Taxi
AUTO

1206
260065

0,2%
51,3%

MOTO/BIKE

29036

5,7%

WALK

120290

23,7%

OUTRO

19415

3,8%

Combinações de Modos
Total

18102
506715

3,6%
100,0%

Resultados observados
Da análise da evolução temporal das viagens geradas, foi possivel verificar que, dependendo
do motivo da viagem e do modo escolhido, há uma distinção relativamente clara de dois a
três picos de procura diários. Os segmentos com amostras inferiores a 500 respostas não
foram analisados por se considerar que não permitiam um estudo devidamente
fundamentado. O resumo dos resultados obtidos no estudo é apresentado na tabela 3.
Comparando os períodos de pico de ínicio e de fim de viagem verificou-se em geral um
desfasamento que se traduz num atraso de cerca de 30 minutos dos fins em relação aos
ínicios.
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Em relação às viagens para o trabalho, independentemente do modo utilizado, verificaram-se
dois picos distintos, o primeiro mais importante entre as 7:00 e as 9:00 e um segundo
substancialmente menor entre as 12:45 e as 15:00. Estes picos surgem das viagens de entrada
ao serviço que na sua maioria acontecem até as 9:00 e após o almoço.
Tabela 3 – Resumo dos resultados do estudo da distribuição temporal da geração de diferentes viagens segundo o
modo e motivo
1º Pico
MODO

AUTO

BUS

MOTO/BIKE

WALK

2º Pico

3º Pico

MOTIVO

Inicios

Fins

Inicios

Fins

Inicios

Fins

Amostra

Trabalho

7:30-8:30

8:00-9:00

13:00-14:00

13:00-14:30

-

-

60788

Escola

7:30-9:00

8:00-9:00

13:00-14:00

13:00-14:30

-

-

10394

Outro

7:30-9:00

7:30-9:00

17:00-21:00

17:30-21:30

-

-

32447

Em serviço

7:00-11:00

9:00-12:00

14:00-17:00

14:30-18:30

-

-

10016

Saúde

14:00-15:00

14:00-15:30

7:30-10:00

8:00-10:30

-

-

3856

Lazer

20:00-22:00

21:00-21:30

14:00-15:00

14:15-15:30

-

-

19177

Compras/serviços

14:00-21:00

14:15-21:30

9:00-10:00

9:15-10:30

17:00-21:00

17:15-21:30

12785

Trabalho

7:00-8:30

7:30-9:30

13:00-14:00

13:30-14:30

-

-

10671

Escola

7:30-8:00

8:00-8:30

13:00

13:30

-

-

8581

Outro

7:30-10:00

8:00-10:30

13:30-15:00

13:30-15:30

-

-

3476

-

-

-

-

-

-

387

Saúde

8:00-10:00

8:00-10:30

13:00-15:00

14:00-15:30

-

-

1781

Lazer

8:00-10:00

9:00-10:30

14:00-15:00

14:30-16:00

-

-

2986

Compras/serviços

8:00-10:00

8:30-10:30

14:00-16:00

14:30-16:00

-

-

2773

Trabalho

7:00-8:00

7:30-8:30

12:45-13:30

13:00-14:00

-

-

9035

Escola

7:30-9:00

7:30-9:30

13:00-14:00

13:00-14:30

-

-

629

Outro

12:00-15:00

12:15-15:15

7:30-9:00

7:45-9:00

17:00-21:00

17:15-21:30

1945

Em serviço

-

-

-

-

-

-

235

Saúde

-

-

-

-

-

-

255

Lazer

20:00-21:00

20:15-21:30

13:00-15:00

13:00-15:30

9:00-10:00

9:00-11:00

2375

Compras/serviços

9:00-10:00

9:15-10:30

14:00-15:00

14:15-15:30

18:00-19:00

18:15-19:15

885

Trabalho

7:00-9:00

8:00-9:00

13:00-15:00

13:00-14:30

-

-

18959

Em serviço

Escola

8:00-9:00

8:30-9:00

13:00-14:30

13:15-14:30

-

-

12389

Outro

12:00-15:00

12:00-15:15

7:30-10:00

7:45-10:30

17:00-21:00

21:30

11684

-

-

-

-

-

-

480

Saúde

14:00-16:00

14:15-16:00

8:00-10:00

8:30-11:00

-

-

976

Lazer

20:00-21:30

20:15-22:00

14:00-16:00

14:15-15:30

9:00-10:00

9:15-10:30

11477

Compras/serviços

9:00-11:00

9:15-11:30

14:00-19:00

14:15-18:30

-

-

8864

Em serviço

O padrão verificado para as viagens para o trabalho verifica-se também nas viagens para a
escola. Os motivos dos picos podem justificar-se de forma análoga à anterior.
Para o motivo em serviço, apenas o modo automóvel apresentava dados em quantidade
relevante, e verificou-se que os picos de geração deste tipo de viagens, apesar de distintos,
eram distribuidos ao longo da manhã (7:00-12:00) e ao longo da tarde (14:00-18:30). Estes
resultados espectáveis, resultam da constante necessidade de iniciar viagens para realizar
serviços ao longo do período laboral.
Nas viagens para a obtenção de serviços de saúde, observou-se que para os modos automóvel
e pedonal, o pico mais significativo de viagens era das 14:00 às 16:00, muito provavelmente
para a a visita de doentes, enquanto o segundo pico se verificou entre as 7:30 e as 10:00. Este
segundo pico dever-se-á a consultas externas em hospitais e centros de saúde. As viagens
feitas de autocarro apresentam uma evolução inversa à dos modos anteriores, sugerindo que
este modo é utilizado preferencialmente para a obtenção de consultas, enquanto que os
anteriores para a realização de visitas. Tal como esperado, o modo ciclista ou moto não
apresenta dados em quantidade relevante.
Para o motivo de lazer, parece haver uma clara distinção entre o modo autocarro e os
restantes modos. Se para os restantes modos o pico de procura mais importante se situa entre
as 20:00 e as 22:00 havendo um menor entra as 13:00 e as 16:00, para o modo autocarro o
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pico mais importante situa-se entre as 8:00 e as 10:00 apresentando um segundo pico menor
também entre as 14:00 e as 15:00. A justificação para este facto pode dever-se à tabela de
horários dos serviços de transporte público, com maior oferta durante o periodo de horário
laboral, e muito mais reduzido no horário nocturno. O pico nocturno encontrado pode
justificar-se com as saidas para jantar ou para assistir a espectaculos, enquanto que o pico da
tarde será para lazer após o almoço. Os modos ciclista, moto e pedonal apresentam ainda um
terceiro pico menos relavante entre as 9:00 e as 10:00.
Quanto ao motivo compras e serviços, a impossibilidade de distinção entre os dois motivos na
base de dados original levou a perda de informação relevante e a resultados menos claros.
Esta dificuldade é evidente no modo automóvel, cujo pico de procura mais relevante se
prolonga entre as 14:00 e as 21:00. Este periodo aparentemente está mais relacionado com
viagens para compras considerando-se que o segundo pico das 9:00 às 10:00 será relacionado
com a obtenção de serviços.
Para o modo autocarro e ciclista ou moto, os periodos de pico são similares, existindo um
principal entre as 8:00 e as 10:00 e um segundo entre as 14:00 e as 16:00. Para o modo
ciclista e moto ainda se verifica um terceiro periodo menos acentuado entre as 18:00 e as
19:00.
O modo pedonal, apresenta um pico mais relevante entre as 9:00 e as 11:00, verificando-se
um segundo mais difuso entre as 14:00 e as 19:00.

Conclusões
Dos resultados obtidos, é possivel verificar que a variedade de modos e de motivos, apesar de
em geral apresentarem evoluções diárias similares, revela alguns pormenores interessantes.
Dos resultados mais relevantes referem-se os picos de procura para o motivo de lazer que em
geral são entre as 20:00 e as 22:00. Também é de salientar a inversão dos periodos de maior
procura para o motivo de obtenção de serviços de saúde entre o automóvel e o modo pedonal
(14:00-16:00) e o autocarro (8:00-10:00), bem como a dispersão do periodo de pico de viagens
para compras e serviços por automóvel que se prolonga por toda a tarde.
Apesar de muitos dos resultados seguirem evoluções que se podem considerar espectáveis, o
presente estudo permite fundamentar os mesmos com base em dados reais, podendo servir de
base para justificar o dimensionamento de diferentes intra-estruturas e auxiliar nos estudos
de Planeamento de Transportes e de Engenharia de Tráfego, nas suas diferentes vertentes.
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Anexos
Exemplos dos gráficos de geração de viagens ao longo do dia para diferentes modos e motivos
de viagem analisados
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Viagens de AUTO para o Trabalho (n=60788)
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Figura 1 – Evolução diária dos inícios e fins de viagem para o trabalho de Automóvel (n – tamanho da amostra)

Viagens de BUS para o Trabalho (n=10671)
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Figura 2 – Evolução diária dos inícios e fins de viagem para o trabalho de Autocarro (n – tamanho da amostra)
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Viagens de MOTO/BIKE para o Trabalho (n=9035)
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Figura 3 – Evolução diária dos inícios e fins de viagem para o trabalho de Moto ou Bicicleta (n – tamanho da amostra)

Viagens de WALK para o Trabalho (n=18959)
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Figura 4 – Evolução diária dos inícios e fins de viagem para o trabalho a pé (n – tamanho da amostra)
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Viagens de AUTO para obtenção de serviços de Saúde (n=3856)
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Figura 5 – Evolução diária dos inícios e fins de viagem para obtenção de serviços de saúde de Automóvel (n – tamanho
da amostra)

Viagens de BUS para obtenção de serviços de Saúde (n=1781)
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Figura 6 – Evolução diária dos inícios e fins de viagem para obtenção de serviços de saúde de Autocarro (n – tamanho
da amostra)
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Viagens de MOTO/BIKE para obtenção de serviços de Saúde (n=255)
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Figura 7 – Evolução diária dos inícios e fins de viagem para obtenção de serviços de saúde de Moto ou Bicicleta (n –
tamanho da amostra)

Viagens de WALK para prestação de serviços de Saúde (n=976)
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Figura 8 – Evolução diária dos inícios e fins de viagem para obtenção de serviços de saúde a pé (n – tamanho da
amostra)
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Abstract
The paper presents the results of an experimental program on the elastic modulus of an unreinforced mineral matrix
and glass fibre reinforced mineral matrix composite (GFR MMC). One type of E-glass alkali resistant bidirectional
reinforcement mesh was used. The mineral matrix is a combination of sand, Portland cement and calcium sulphate βanhydride III’. Three different mixtures have been cast in cylinders with a ratio height/diameter of 2/1. The first mix
proportion is a combination of sand and Portland cement and represents the reference mix. The second and the third
are combinations of sand, Portland cement and calcium sulphate in the β-anhydrite III' form. This anhydrous sulphate
has an important influence on the workability of the resulting mineral matrix so it can be cast over the glass fibre
reinforcing mesh. All the specimens were tested in compression and the elastic modulus as secant was evaluated for
each one.
In conclusions the obtained results consisting of stress-strains curve and Young modulus in compression are discussed
and compared. The obtained results will be useful in FEM of structural elements in addition of tensile results and also
these show that the technology of glass fibre reinforced mineral matrix composite material is proper to obtain
structural elements like shear wall panels or horizontal panels in case of low cost houses or shelters.

Key Words: glass fibre reinforced mineral matrix; Portland cement; Young modulus, anhydrous calcium sulphate

Introduction
In the past decades, composite materials represent an important segment for construction
materials. They have been used especially for rehabilitation and strengthening of old
structures but the research works showed that, they are also appropriate for new structures
like civil structures, houses, shelters a.s.o.
The incorporation of synthetic fibres (e.g glass fibres) in cement mineral matrix leads to a
new composite material with improved mechanical and elastic properties. It can be used for
making structural elements. The mineral matrix is good in compression but it is weak in
tension. The role of fibres is to improve de overall strength of the composite material. Glass
fibres are an appropriate choice due to low production costs and high strength in tension.
These fibres are available in different wire types: unidirectional or bidirectional meshes,
chopped fibres or other textile types. The bidirectional mesh is the best choice when it comes
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to reinforcing structural elements made of mineral matrix. This is mainly due to the fact that
it can reduce the crack formation is virtually any direction. Different types of prefabricated
structural panels can be obtained by using such reinforcement combined with a highly fluid
mineral matrix. These panels can form structures for houses or different types of shelters.
The main advantages of these structures are the relatively light weight compared to
traditional reinforced concrete or even load bearing masonry structures, good resistance to
seismic loads and their long term durability. Additionally, the short erection time and the
reduced labour lead to a low cost structure. In order to be able to correctly anticipate the
behaviour of elements and structures under different loading scenarios, in design models with
FEM it is necessary to investigate the mechanical properties of the materials their
components are made of.
The present paper presents the results obtained from laboratory investigations on the
mechanical and elastic properties of a composite mineral matrix based on partial
replacement of the ordinary Portland cement by an equivalent binder in the form of
anhydrous calcium sulphate (1, 2, 3). Elastic modulus and the compression strength were
chosen because in FEM design these are main parameters necessary.
Experimental tests
Three mix proportions were used for the determination of compressive and tensile strengths.
The mineral matrix is the result of combining sand 0-2 mm with ordinary Portland cement
CEM /A-S 32.5 R and anhydrous calcium sulphate in the β-anhydrite III' form. The anhydrous
calcium sulphate is a hydraulic sulphated binder obtained exclusively from industrial waste,
mostly non-recycling materials, stored in huge deposits above ground (phosphogypsum,
lactogypsum, citrogypsum and Flue Gas Desulfurization gypsum). This binder is relatively new
(patented in 2008 in France) and its obtaining process makes it possible to be entirely
recyclable. The production process runs at low temperatures under
˚C and
700 is CO
2
emissions free (4). Table 1 presents the percentages of the mineral matrix components used
in the mix proportions.
Testing methodology
All components have been mixed in dry condition while water was added later using the mixer
dosimeter. In the first stage the fluid mix has been cast in 5 cylinder moulds, especially
designed with a height/diameter ratio of 2/1. In the second stage the fluid mix were cast
over the glass fibre reinforcement mesh. The glass fibre reinforcement (GFR) is a wired
network with 5x5 mm distance between wires and with a section of 1 mm x 0.5mm of wire.
The glass fibre reinforcement was arranged in 5 layers at the exterior of cylinders in the
manner shown in Figure 1. In figure 1 is presented 1 layer of glass fibre reinforcement mesh.
All 5 layers are circumferential distributed with a total length of the horizontal wires of 1000
mm.
Table 1- Mixtures of mineral matrix
Spec.
no.

Label

Sand
(%)

0
1
2

NCK 50/50/0
NCK 50/25/25
NCK 50/35/15

50
50
50

Portland
cement
(%)
50
25
35

Calcium
sulphate
(%)
0
25
15

Water/Total
ratio
0.40
0.40
0.40

Tests consisted of determining the mechanical strength and Young’s modulus in compression
of each mixture. The testing ages was 7 days because the recent research works show that
this special binder has a very good early age performance (5, 6). This is, indeed, suitable for
structures which require a very short construction time interval. The machine where
specimens where tested has an extensometer which meets the requirements of Accuracy
Class 0.5 to EN ISO 9513 with long sensor arms.
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Figure 1- The composition of the specimens

The accuracy of macro extensometer is from 20µm and is given by the calibration report. The
total displacement where measured with the own machine displacement transducer and
strains are calculated by the macro extensometer. The strain recorded by the macro
extensometer is related to the initial length between contacts which is 50 mm. The Elastic
Modulus was evaluated as secant for round specimens with the formula:
E = [4 * L0 * (XH - XL)] / [pi * d² * (LH - LL)]

(1)

E: Compression modulus in N/mm² or MPa
L0: Initial gage length in mm = 50 mm
XH: End of compression modulus determination in N (0.4*fc)
XL: Begin of compression modulus determination in N (at 0)
pi: 3.14159
d: Diameter in mm
LH: Strain in mm at XH
LL: Strain in mm at XL
The testing machine used is a Universal Materials Testing Machine ZWICK/ROELL model MTM
SP 1000 which has a capacity of 1000 kN. The tests were force controlled with the rate of
loading by 0.225 MPa/s.
Results
The first results obtained at 7 days were of the specimen type 0 - NCK 50/50/0. This mixture
represents the reference sample. In figure it is showed the specimen equipped with the
displacement transducer. The stress–strain envelope curve in compression of NCK 50/0/0 – 7d
specimen is presented in Figure 3.
The average value of Young’s modulus obtained was 3466 MPa. The reference mixture was
tested unreinforced because, due to its viscosity, cannot be cast over the reinforcing mesh. In
order to achieve this, higher water/binder ratio would have been needed. The obtained
results will be later used as comparison basis for the fluid mixtures based on calcium sulphate
in the β-anhydrite III' form. Five specimens were made for each mix proportion.
Figures 5 and 7 present the stress-strain curves for NCK 50/35/15 and NCK 50/25/25
unreinforced mixtures at the age of 7 days while figures 4 and 6 present aspects during the
tests.
The experimental values obtained show that the increase of the percentage of anhydrous
calcium sulphate leads to a decrease in the values of the longitudinal modulus of elasticity.
While the reference specimen had an average value of Young’s modulus of 3466 MPa, the NCK
50/35/15 and NCK 50/25/25 led to values of Young’s modulus of 3334 MPa and 3285 MPa,
respectively.
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Figure 2 - Image during the test of NCK 50/50/0
specimens

Figure 3 - Stress-strain curve of NCK 50/50/0-7d
unreinforced

Figure 4 - Image during the laboratory test of NCK
50/35/15 specimens

Figure 5 - Stress-strain curve of NCK 50/35/15-7d

Figure 6 - Image during the laboratory test of NCK
50/25/25 specimens

Figure 7 - Stress-strain curve of NCK 50/25/25-7d

This means that for a given cross-section, the structural elements made with the composite
mineral matrix have almost same stiffness than structural elements made with conventional
mineral matrices. The calcium sulphate affect the behaviour of mineral matrix in terms of
strength which is increased, but also increase the deformability making the material more
ductile.
The specimen reinforced circumferential with 5 layers of glass fibre bidirectional mesh (GFRNCK – glass fibre reinforced NCK) behaved differently from the unreinforced ones. The stressstrain curves are given in Figures 9 and 10 for the NCK 50/25/25 and NCK 50/35/15 mixtures
while the figures 6 and 8 present the specimen tested and the failure of these.
In case of GFR NCK 50/35/15 the maximum strength in compression obtained was 24.1 MPa
smaller than the strength of GFR NCK 50/25/25 which results 25.8 MPa.
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Figure 2 - Image during the GFR-NCK 50/35/15
specimens test

Figure 9 - Stress-strain curve of reinforced specimen GFRNCK 50/35/15-7d

Figure 10 - Stress-strain curve of reinforced specimen GFR-NCK 50/25/25-7d

Figure 11 – Comparative stress-strain curves of specimens tested at age of 7 days

The average modulus of elasticity in compression was 4041 in case of the specimen with
higher percentage of cement while the others had obtained a value of 3540 MPa.
The failure of specimen after the maximum strength was achieved consists in shear of the
glass fibre reinforcement mesh. This was split in the middle area. The transversal (radial)
wires of the mesh were broken from tensile stresses while the longitudinal one parallel with
the force applied failed due to shear stresses.
In figure 11 are presented the comparative stress strain curves of all the specimens tested. In
table 2 are presented the average values of elastic modulus in compression obtained on all
the specimens tested.
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Table 2- Average values of elastic modulus of the mixtures
Mixture
NCK 50/50/0
NCK 50/35/15
NCK 50/25/25
GFR-NCK 50/35/15
GFR-NCK 50/25/25

Emod
MPa
3466
3334
3285
4041
3540

It can be observed that the smallest strength in compression is of the reference specimen
where the calcium sulphate is not present. Increasing the percentage of calcium sulphate the
strength also increase but the elastic modulus decrease. In case of the same percentage of
calcium sulphate like Portland cement one (NCK 50/25/25) the strength is greater but the
elastic modulus decrease. That means the mixture of mineral matrix is more ductile.
Reinforcing the mixtures with glass fibre mesh it was observed that not just the strengths are
increased but also the elastic modulus has an increasing of 17.5% from the unreinforced
mixtures. The GFR NCK 50/25/25 has an increasing of elastic modulus of 7.2% from the
unreinforced mixture but is with 12.4% smaller compared with GFR NCK 50/35/15.
Conclusions
In this paper a partial results of an extensive experimental program on unreinforced and glass
fibre reinforced mineral matrix are shown. The research program focuses on using the
technology of mineral matrix composite materials to obtain structural elements as
prefabricated panels for low cost houses or shelters. Three different mixtures have been
tested, leading to five analysis cases.
The importance of determining the strength and the elastic modulus in compression consist in
use of these parameters in FEM design of structural elements.
The specimens where tested in a ZWICK/ROELL 1000 kN universal testing machine with an
accuracy Class 0.5 to EN ISO 9513. The tests were force controlled with the rate of loading by
0,225 MPa/s. The elastic modulus was determined as a secant modulus from origin to 0.4*fc.
The test results have shown that the elastic modulus has increased in case of glass fibre
reinforced mineral matrix but also in case of unreinforced mixtures in comparison with the
reference mixture where calcium sulphate is not present.
The age of 7 days was chosen because of the necessary short time erection which results low
cost production for the structures.
The experimental study shows that the technology of composite material can be successfully
applied in case of mineral matrix and glass fibre reinforcement mesh to make structural
elements like horizontal panels or shear wall panels. The glass fibre reinforcement mesh
makes the structural elements made with composite mineral matrices and reinforced with
bidirectional glass fibre meshes, more efficient in seismic active areas as they are able to
dissipate more energy during the occurrence of an earthquake. In the same time high strength
vs. light weight of entire structure is an important advantage in terms of inertial masses.
The results provided in this article can be used in FEM of structural elements or structures in
addition of tensile properties.
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Área Científica – CT 06
Resumo
Olhar para uma determinada imagem ou para um conjunto de imagens é natural a qualquer ser humano, sem que
disso se aperceba. Dotar um sistema computacional da capacidade de efetuar o reconhecimento de determinada
imagem é um desafio da visão computacional.
Para que o reconhecimento de uma dada imagem seja possível é necessário que primeiro se obtenha essa imagem,
depois se for necessário, se melhore a sua qualidade através de algoritmos de pré-processamento e posteriormente
se extraiam as características da imagem através da aplicação de um descritor. Desta extração surge um conjunto de
características que serão classificadas de forma a obter um resultado final.
O presente estudo visa o desenvolvimento de uma interface gráfica que possibilite de forma modular e sequencial, o
processamento de uma determinada imagem, ou conjunto de imagens.
Palavras-chave: Imagem, processamento de imagem, características, descritores, classificação, data mining.

Introdução
“A habilidade do ser humano em reconhecer e classificar objetos sempre impressionou e
continua a impressionar os cientistas... Desde os primórdios da computação, a tarefa de
implementar algoritmos emulando essa capacidade humana, tem-se apresentado como a mais
intrigante e desafiadora!” (1).
Qualquer um de nós, ser humano, tem perceção do que nos rodeia. Identificamos
constantemente animais, objetos, sons e cheiros através de sinais captados pelos órgãos
sensoriais. Para o ser humano estas operações ocorrem de forma natural, sem grande
dificuldade e até mesmo sem se aperceber. A interpretação do mundo que nos rodeia, a
atribuição de significado às frases que ouvimos, são no entanto operações ainda difíceis de
realizar num computador, a não ser que existam hipóteses que restrinjam os objetivos a
atingir.
Mais simples do que olhar para um objeto e identificá-lo é escolher, de entre um conjunto de
hipóteses, qual se adapta melhor às observações realizadas. Este problema de decisão tem
grande utilidade em diversos contextos, como por exemplo em processamento de imagem,
reconhecimento da fala ou em diagnósticos médicos. A resolução deste problema passa por
métodos específicos e é o objetivo do Reconhecimento de Padrões (2).
Para o reconhecimento de padrões ou objetos, as etapas básicas no processamento de
imagens são a aquisição da imagem, realizar um pré-processamento básico sobre a imagem,
segmentar a imagem de forma a excluir parte não necessárias (regiões desfocadas, excesso de
luz, zonas escuras, etc.) diminuindo a área da imagem, restando apenas as áreas de interesse
e diminuindo o esforço computacional (3). A extração automática de características visuais
mais relevantes da imagem incidirá sobre as áreas de interesse, utilizando descritores de
imagem, e a classificação dessas características será realizada através da utilização de
classificadores (neural networks, support vector machines, etc.) (4).
O principal objetivo deste estudo era encontrar uma forma de integrar todas as fases pelas
quais uma imagem digital passaria até ser classificada, desenvolvendo para isso uma interface
gráfica. A interface base foi desenvolvida em C#1 numa estrutura de n-camadas e permite o
pré-processamento de uma determinada imagem, a extração das suas características e a sua
posterior classificação.

1

Mais informação disponível em: http://msdn.microsoft.com/en-us/vcsharp/aa336706

Arquitetura
O processamento de imagem pode ser dividido em três etapas principais, como se pode
verificar na Figura 1:
 Pré-processamento: etapa que permite o melhoramento da imagem para
futuro processamento;
 Extração/Deteção: a extração, a partir da imagem a processar, das
características relevantes que existem nessa imagem;
 Classificação: a utilização das características para a determinação do
resultado.
Aquisição
da imagem

Pré-Processamento
da imagem

Imagem

Descrição da Características
imagem
da imagem

Classificação
da imagem

Resultados

Figura 1 - Etapas principais do processamento digital de imagem

De forma a englobar as principais etapas do processamento de uma imagem numa mesma
ferramenta, otimizando essas mesmas etapas, foi desenvolvido um software para esse fim. A
ferramenta a desenvolver terá como input uma imagem ou um conjunto de imagens,
permitirá pré-processamento básico na imagem (RGB, HSL, edge detectors, etc.), efetuará a
extração das características dessa imagem, através de um descritor, e posteriormente com
base num classificador selecionado obterá o output da classificação. O formato do output
(.txt, .csv, .xml, etc.) deve ser selecionado pelo utilizador, e deve ter a possibilidade de
armazenar os resultados para futuras utilizações. O esquema da figura 2 mostra a arquitetura
geral do funcionamento desta interface.

Figura 2 – Esquema geral

Esquema implementado
A interface desenvolvida visa o enquadramento de diferentes etapas do processamento de
imagem, numa única interface. Desta forma a interface implementa cada etapa através do
desenvolvimento de três módulos: o módulo de pré-processamento, o módulo de descrição e o
módulo de classificação.
A interface gráfica foi desenvolvida com recurso ao software Microsoft Visual Studio 20102,
usando a linguagem de programação C#.
2

Mais informação disponível em: http://www.microsoft.com/visualstudio/pt-br/visual-studio-2010-launch

Os módulos desenvolvidos foram implementados nas seguintes linguagens de programação:
• Módulo de pré-processamento – utilização da linguagem de programação C#
com recurso à framework AForge.NET3 para implementação dos diferentes
filtros;
• Módulo de extração/ descrição – neste módulo foi implementado o descritor
SIFT (5, 6), desenvolvido na linguagem de programação Visual C++, usando a
biblioteca open-source OpenCV (7). Foi igualmente implementado o descritor
SURF (8) na linguagem de programação Visual C++ e alguns descritores MPEG-7
(9) na linguagem de programação C#;
• Módulo de classificação – este módulo foi desenvolvido com recurso à
ferramenta de data mining Weka (10). Para tal foi utilizada uma bridge para
conversão dos ficheiros Weka (Java) em .dll.
O esquema da figura 3 descreve a implementação da interface desenvolvida.

Figura 3 – Esquema implementado

Utilização do Weka em .NET
O Weka é uma ferramenta data mining cuja implementação é efetuada em Java. Uma vez
que a interface implementada foi desenvolvida em .NET foi necessário a utilização de uma
brigde entre .NET e Weka (Java). Para tal foi utilizada a ferramenta IKVM4.
O IKVM é uma implementação do Java para Microsoft .NET Framework. Esta implementação
inclui (11):
• Uma máquina virtual Java implementada em .NET;
• Implementação das bibliotecas de classes do Java em .NET;
• Ferramentas que possibilitem a interoperabilidade entre Java e .NET.
Esta bridge, o IKVM, permite a transformação de ficheiros .class/.jar em ficheiros .dll/ .exe,
ficheiros estes que podem ser referenciados pela plataforma .NET.
A figura 4 ilustra a implementação do Weka (Java) para .NET.

Figura 4 – Utilização de implementações Java em .NET

3

4

A AForge.NET é uma framework de desenvolvimento de aplicações que utilizam Inteligência Artificial e Visão
Computacional – processamento de imagem, redes neuronais, algoritmos genéricos, etc. A biblioteca é software
livre, mais informação disponível em: http://www.aforgenet.com/
Mais informação disponível em: http://www.ikvm.net/

Interface desenvolvida
A ESTLabImg é uma interface que possibilita o processamento de imagens, através da
implementação das suas principais etapas. Essas etapas foram desenvolvidas através da
implementação de três módulos: o módulo de pré-processamento, o módulo de
extração/descrição e o módulo de classificação. Nas figuras 5 e 6 é apresentada a interface
desenvolvida.

Figura 5 – Interface desenvolvida aplicada a uma imagem

Na figura 5 é possível visualizar uma imagem sem processamento e o respetivo histograma, na
segunda imagem foi aplicado o filtro Canny edge detector e a terceira imagem mostra a
aplicação do descritor SIFT à imagem filtrada.
O processamento de imagens compreende diferentes etapas. A interface desenvolvida
implementa algumas dessas etapas através de módulos, como se pode verificar na imagem da
figura 6.

Figura 6 – Interface desenvolvida aplicada a um dataset de imagens

O desenvolvimento do módulo de pré-processamento possibilita a implementação de filtros
que podem ser aplicados na imagem a processar. A utilização de filtros é uma técnica de
processamento de imagem que modifica e/ou melhora a informação contida na imagem,
realçando ou removendo características dessa imagem. Nesta interface a implementação dos
filtros teve por base a Framework AForge.NET.
A AForge.NET é uma Framework C#, criada por Andrew Kirillov, projetada para o
desenvolvimento de aplicações que utilizam Inteligência Artificial e Visão Computacional,
nomeadamente: processamento de imagem, redes neuronais, algoritmos genéricos, machine
learning, etc. (12). Esta framework é um software livre e é constituída por uma vasto número
de bibliotecas.
A AForge.Imaging5 é uma das bibliotecas integradas na framework AForge.NET que contém
diferentes rotinas de processamento de imagem, que se destinam à aplicação de vários
filtros.

Métodos de análise da imagem
Através da interface ESTLabImg o processamento de imagem pode ser analisado através de
dois métodos. Se apenas se pretender a análise de uma imagem, pode-se aplicar um filtro
sobre essa imagem e depois aplicar-lhe um determinado descritor (ex. SIFT), em alternativa
pode-se aplicar um descritor sem que se tenha aplicado qualquer filtro sobre ela, tal como se
pode verificar na figura 5 e no esquema da figura 7.

Figura 7 – Análise de apenas uma imagem

No entanto, em grande parte dos estudos pretende-se efetuar o processamento de imagens a
um dataset de várias imagens. Neste caso é aplicado o método de análise às imagens,
descrito na figura 8 e apresentado na figura 6, onde se pode aplicar um ou vários filtros às
imagens, posteriormente é aplicado um descritor de forma a extrair as características e por
fim selecionar o classificador pretendido.

Figura 8 – Análise de um dataset de imagens

Discussão
Depois de desenvolvida verificou-se que o principal objetivo estabelecido foi cumprido. Ou
seja, foi possível a criação de uma única interface capaz de efetuar algumas das etapas do
processamento de imagem, nomeadamente a etapa do pré-processamento, a etapa da
extração/descrição das características e por fim a etapa da classificação dessas
características. Esta interface efetua processamento de imagens do início ao fim, de forma

5

Mais informação disponível em: http://www.aforgenet.com/framework/features/

sequencial através da implementação do módulo de pré-processamento, do módulo de
extração/descrição e do módulo de classificação.
A interface desenvolvida possibilita a inclusão de novas funcionalidades desenvolvidas
utilizando a framework .NET, Java e/ou Matlab.
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Resumo
O presente estudo pretende contribuir para um melhor conhecimento, da variação da resistência à compressão
uniaxial com a mudança da geometria de amostras em materiais rochosos graníticos. Com este objectivo foram
ensaiados em laboratório 92 provetes prismáticos com 9 relações geométricas distintas, provenientes do mesmo
maciço rochoso, determinando-se as respectivas características físicas e mecânicas. Constatou-se que as primeiras
apresentam valores muito similares, no entanto a resistência à compressão uniaxial varia entre 110 MPa e 180 MPa.
Palavras Chave: Efeito de Escala, Granito, Provestes prismáticos, Compressão Uniaxial.

Introdução
Qualquer estudo sobre o comportamento mecânico de maciços rochosos não pode deixar de
ser iniciado pela clara referência à importância que estes têm na diferenciação da Mecânica
das Rochas como um ramo específico na Geotecnia.
A Mecânica das Rochas desenvolveu-se nas últimas décadas, e a própria designação desse
novo ramo da mecânica apareceu somente por volta de 1955. Se durante muito tempo se
pensou que a Mecânica das Rochas era aplicada exclusivamente na exploração mineira, a
partir de 1950 começou a ganhar importância no âmbito da Engenharia Civil. Este facto
deveu-se à construção de grandes obras de engenharia, como por exemplo a barragem de
Tignes e o túnel do Mont Blanc, que vieram colocar novas questões, agravadas pela rotura das
barragens de Sant Francis (Califórnia, 1928), Malpasset (França, 1959), e Vajont (Itália, 1963),
que devido a causas geológicas acarretaram graves consequências, inclusive a perda de
centenas de vidas humanas. Actualmente a mecânica das rochas encontra-se em plena
expansão e comporta as responsabilidades associadas a diversos problemas sociais e
industriais inseridos no domínio do ordenamento do território, energia, infra-estruturas e
ambiente.
Um dos problemas tipicamente inerentes à caracterização geotécnica, especialmente no
âmbito da mecânica das rochas, é o efeito de escala, que se prende com a extrapolação de
resultados desde a escala do maciço rochoso para ensaios laboratoriais em amostras de
pequena dimensão. Um dos ensaios mecânicos frequentemente utilizado para determinar a
resistência do material rochoso é o ensaio laboratorial de compressão uniaxial. Neste sentido,
uma boa caracterização mecânica de um maciço rochoso torna-se imprescindível quando se
pretende construir grandes obras de engenharia tais como: túneis, barragens, estradas,
pontes, edifícios, etc. No entanto também é relevante o estudo das características físicas e
mecânicas dos materiais naturais, como por exemplo o granito, que têm diversas utilizações
na construção de edifícios, pontes, castelos, entre outras tantas utilizações, desde elementos
como acabamentos finais (passeios, pavimentos, revestimentos) a decorativos (peças de
arte).
Os materiais naturais susceptíveis de diversos aproveitamentos e valorizações encontram-se
repartidos, em Portugal, por todo o território e será justo destacar o seu contributo para a
criação de riqueza e para o desenvolvimento do País, tanto mais que a realidade geológica
compreende uma larga variedade de geomateriais que proporciona ao sector a necessária
sustentabilidade. No sector dos minerais e rochas industriais, o subsector dos geomateriais é o
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mais importante não apenas em valor acrescentado mas sobretudo pelo seu impacto ao nível
das exportações [1]. O mercado da pedra natural é cada vez mais exigente ao nível da
qualidade e, como se trata de um subsector eminentemente de exportação/importação, uma
adequada caracterização constitui uma mais-valia tornada quase imprescindível.

Efeito de escala e resistência
Segundo Hoek et al, [2], a superfície de rotura de um talude pode consistir num único plano
contínuo ou numa superfície complexa de vários sistemas de descontinuidades pertencentes
ao maciço rochoso. A escolha do valor apropriado da resistência à rotura, não depende só da
disponibilidade dos dados de ensaios, mas também de uma atenta interpretação dos mesmos
para clarificar o comportamento do maciço rochoso. Nestes casos, a determinação de
resultados fiáveis da resistência é um aspecto crítico durante o projecto do talude. Pois
mudanças da resistência à rotura podem resultar em alterações significativas na segurança,
altura e ângulo do talude.
Ainda, de acordo com Hoek et al, [2], a selecção da resistência apropriada para um talude,
vai depender em grande medida da escala relativa entre a superfície de escorregamento e as
estruturas geológicas presentes no maciço rochoso. Por exemplo na Figura 1a, a dimensão que
engloba todo o talude é maior que o comprimento das descontinuidades. Assim, qualquer
superfície potencial de rotura no maciço rochoso fracturado pode ser usada no projecto do
talude para resistência à rotura do maciço rochoso. Para uma escala menor que o
espaçamento das descontinuidades, onde se encontram os blocos intactos da rocha, pode-se
usar a resistência da rocha intacta (matriz rochosa) na avaliação da perfuração e desmonte
das rochas. A própria matriz rochosa, apesar de se considerar mecanicamente continua,
apresenta um comportamento heterogéneo e anisotrópico ligado à sua origem e
microestrutura mineral.
São também conhecidos os resultados da variação da resistência à compressão simples com a
dimensão da aresta, obtidos por Bieniawski [3] num estudo efectuado em 1969 com provetes
cúbicos de carvão. No entanto, tal como os outros anteriormente referidos, apenas atende à
influência de um dos dois efeitos geométricos considerados, o volume estudado através da
dimensão da aresta e a esbeltez (quociente da altura do provete pela aresta). O autor
constatou a diminuição da resistência à compressão simples com o aumento da aresta, e
atribuiu essa variação à maior probabilidade de encontrar defeitos sobres maiores volumes.
Verificou também que a resistência à compressão diminuía até ao cubo com 1,5 metros de
aresta e que a partir dessa dimensão a resistência à compressão se mantinha praticamente
constante, como se observa na Figura 1b.

a)

b)

b)

Figura 1 - a) Transição entre a rocha intacta e o maciço rochoso muito fracturado tendo em conta o tamanho da
amostra analisada [2]. b) Variação da resistência à compressão uniaxial de provetes cúbicos de carvão, ( c), com o
comprimento da aresta dos provetes [3].
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A Figura 2a mostra, de um modo genérico, os efeitos da relação altura/diâmetro (L/D)
(esbeltez) e da forma do provete no comportamento em ensaios de compressão uniaxial.
Segundo Vallejo et al [4], a resistência à compressão simples diminui com o aumento da
esbeltez do provete.
Mogi (1966) in Ladeira [5], através da experiência laboratorial em provetes de granito,
concluiu que a distribuição das tensões nos corpos de prova com a relação altura/diâmetro
(L/D) baixa tende a ser triaxial e exibem alta resistência à compressão simples, enquanto os
de relação (L/D) alta fracturam por lascas devido à instabilidade elástica. Através da Figura
2b verifica-se que a resistência à compressão simples é bem mais elevada para valores de
(L/D) baixos e estabiliza a partir da relação (L/D) = 3.

a)

b)

Figura 2 - a) Variação da resistência à compressão simples com o aumento da esbeltez dos provetes, [4], b) Relação
entre altura/diâmetro (L/D) e resistência à compressão simples de provetes de granito [5].

Metodologia aplicada
No estudo, definiu-se uma metodologia de trabalhos laboratoriais, por forma, a caracterizar
os parâmetros físicos e mecânicos dos 92 provetes ensaiados. De seguida são descritas as
etapas realizadas.

Amostragem
Na obtenção dos provetes para a realização dos ensaios, um dos aspectos mais importantes
refere-se à recolha de amostras representativas do maciço rochoso, as quias devem ser
intactas, sem fissuração ou fracturação interna que possam alterar ou condicionar
significativamente os resultados.
As características geométricas dos provetes a realizar, limitadas pelo equipamento disponível,
nomeadamente o de recolha, corte e preparação, comandaram a escolha do melhor local para
a recolha das amostras. Assim, a amostragem foi efectuada numa pedreira do distrito da
Guarda, concelho de Pinhel, onde se explora um granito de grão médio com tendência
porfiróide, comercializado com a designação “Granito Ricão”. O granito aflora em “bolas” de
grande tamanho, o que facilitou as operações de recolha das amostras.
Posteriormente ao corte e preparação dos provetes obtidos foram inspeccionados visualmente
quanto às dimensões pretendidas e paralelismo das faces, assim como a perfeição das arestas.
Após esta análise primária de um modo visual constatou-se que todos os provetes garantiam
os requisitos mínimos, faces paralelas e medidas pré-definidas, passando-se logo de seguida à
fase de rotulagem e numeração de todos os provetes de acordo com a designação pretendida,
por forma a dar seguimento aos ensaios laboratoriais.
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Na Tabela 1 apresenta-se a geometria, numeração e designação atribuída a cada um dos
grupos de provetes disponíveis para os ensaios laboratoriais, assim como a respectiva
quantidade e dimensão.
Tabela 1 - Designação dos grupos de provetes.
Grupos

N.º de Provetes

A
B
C
D
E
F
G
H
I

10
11
10
10
10
10
11
10
10

Dimensão
L [mm]
50
100
150
70
140
210
100
150
200

D [mm]
50
50
50
70
70
70
100
100
100

Geometria
D

D
L

Prismático

Como se pode constatar na Tabela 1 e observar na Figura 3, existem 92 provetes disponíveis
para os ensaios laboratoriais, agrupados em 9 grupos de diferentes geometrias.

Figura 3 - Mostra de provetes de geometria variada obtidos da amostragem.

Após a identificação e marcação dos vários grupos de provetes foi verificado o comprimento
de todas as arestas dos provetes. Neste sentido, foram obtidas 12 medidas das arestas de
cada provete, sempre em relação ao ponto médio das arestas perpendiculares, com o auxílio
de um paquímetro de precisão 0,05 milímetros.
No que diz respeito à verificação do paralelismo entre faces, foram também efectuadas 12
medições angulares entre as respectivas faces do provete, de modo a verificar as
recomendações sugeridas pela Sociedade Internacional de Mecânica das Rochas.
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Ensaios de caracterização física
Os ensaios de caracterização física são importantes, pois a presença de poros na estrutura
interna das rochas diminui a sua resistência e por conseguinte afecta o seu desempenho
mecânico. Em todos os provetes (92), foram realizados ensaios de densidade aparente,
absorção de água e porosidade aberta, seguindo a especificação do LNEC E 216-1968 [6].

Ensaios de medição da velocidade de propagação das ondas ultrassónicas
Para obter as constantes mecânicas dinâmicas dos geomateriais ensaiados, procedeu-se a
testes não destrutivos de medição dos tempos das ondas ultrassónicas utilizando o aparelho
“PUNDIT”. Posteriormente, foram calculados os valores dos módulos dinâmicos de
elasticidade (Ed), de rigidez (Gd) e coeficiente de Poisson ( d).
O ensaio corrente, executado em materiais como o betão e rochas, consiste na medição de
tempo de trânsito de um impulso ultrassónico gerado por um transdutor - emissor de cristal e recebido por um transdutor - receptor. A partir da distância recta percorrida e do tempo
gasto no percurso determina-se o tempo de trânsito para a frequência utilizada.
Os procedimentos de ensaio são descritos quer no manual do equipamento [7], quer na
recomendação BS1881, B.S.I.[8], para condições de humidade 0%, utilizando transdutores com
frequência de 56khz.

Ensaios de resistência à compressão uniaxial e deformabilidade
Apresenta-se de seguida o procedimento de execução do ensaio de resistência à compressão
uniaxial, ao qual foram submetidos os 92 corpos de prova. Destes, apenas 9 (um de cada
grupo) foram submetidos ao ensaio de compressão uniaxial com extensometria, com o
objectivo de se conhecerem as extensões dos corpos de prova, e deste modo determinar as
constantes mecânicas dos geomateriais em estudo. O ensaio foi realizado seguindo as
recomendações sugeridas pela Sociedade Internacional de Mecânica das Rochas (I.S.R.M.,
1978) [9]. A velocidade de carregamento utilizada para levar à rotura os corpos de prova foi
de 0,3 kN/s para os grupos (A, B e C), 0,5 kN/s para os grupos (D, E e F) e 1,0 kN/s para os
grupos (G, H e I).
Nos ensaios de resistência à compressão uniaxial com extensometria utilizaram-se
extensómetros eléctricos do tipo “TML STRAIN GAUGE TEST DATA”, produzidos pela empresa
“Tokyo Sokki Kenyujo co., LtD.” (Japan), recorrendo ao equipamento “TML – Computing
datalogger TDS-602” para efectuar o registo automáticos das extensões.
O módulo de deformabilidade, também conhecido por módulo de elasticidade ou de Young,
determinou-se usando a razão entre a tensão axial aplicada e a deformabilidade axial
produzida, usando a indicações da Sociedade Internacional de Mecânica das Rochas [9].

Apresentação dos resultados
Na Tabela 2 apresentam-se os valores médios e respectivo desvio padrão dos resultados
obtidos para a densidade aparente, absorção de água e porosidade aberta nos diferentes
grupos de provetes em estudo.
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Tabela 2 - Resultados obtidos na caracterização física para os diferentes grupos de provetes.
Provetes
Dimensões [mm]
Grupo Quantidade
L
D
A
10
50
50
B
11
100
50
C
10
150
50
D
10
70
70
E
10
140
70
F
10
210
70
G
11
100
100
H
10
150
100
I
10
200
100
*DesPad – Desvio padrão

Densidade [kN/m3]
Média
DesPad.
26,16
0,11
26,09
0,11
26,12
0,18
26,23
0,03
26,15
0,02
26,22
0,02
26,18
0,02
26,20
0,01
26,20
0,05

Absorção de água [%]
Média
DesPad.
0,41
0,10
0,39
0,04
0,37
0,02
0,38
0,04
0,32
0,04
0,32
0,04
0,40
0,03
0,36
0,03
0,41
0,02

Porosidade [%]
Média
DesPad.
1,08
0,12
1,04
0,06
0,96
0,05
0,92
0,09
0,99
0,09
0,90
0,10
1,04
0,08
0,95
0,07
1,07
0,06

Na Tabela 3 apresentam-se os valores médios e o respectivo desvio padrão da velocidade de
propagação das ondas ultrassónicas P (VP) e S (VS), assim como os resultados obtidos para as
constantes mecânicas dinâmicas, coeficiente de Poisson dinâmico ( d), módulos de
elasticidade longitudinal (Ed) e transversal (Gd) dinâmicos.
Tabela 3 - Resultados obtidos na medição da velocidade de propagação das ondas ultrassónicas P e S e respectivas
constantes dinâmicas, para os diversos grupos de provetes.
Dimensões
[mm]
Grupo Quantidade
L
D
A
10
50
50
B
11
100
50
C
10
150
50
D
10
70
70
E
10
140
70
F
10
210
70
G
11
100
100
H
10
150
100
I
10
200
100
*DesPad – Desvio padrão
Provetes

VP [m/s]
Média
5241
5173
5112
5459
5234
4666
5322
5296
5156

VS [m/s]

DesPad.
74
93
108
80
61
47
83
117
98

Média
4179
4039
3890
4467
4236
3826
4120
4199
3958

DesPad.
119
109
146
137
120
92
112
184
59

d

Média
0,38
0,33
0,25
0,55
0,46
0,55
0,25
0,37
0,25

Ed [GPa]

Gd [GPa]

Média
45
65
62
56
51
59
60
60
56

Média
46
43
39
52
47
38
45
46
41

Na Tabela 4 apresentam-se os valores médios e respectivo desvio padrão da resistência à
compressão uniaxial ( c), força de compressão máxima (Fc Max) e área de compressão (AC) dos
grupos de provetes em estudo.
Tabela 4 - Resultados obtidos na resistência à compressão uniaxial ( c) para os diferentes grupos de provetes.
Dimensões [mm]
Provetes
Grupo Quantidade
L
D
A
10
50
50
B
11
100
50
C
10
150
50
D
10
70
70
E
10
140
70
F
10
210
70
G
11
100
100
H
10
150
100
I
10
200
100
*DesPad – Desvio padrão

AC [cm2]
25
25
25
49
49
49
100
100
100

Fc Max [kN]
Média
DesPad.
447
41
373
8
364
9
747
60
533
39
528
10
1602
101
1437
88
1428
45

c

Média
182
149
146
153
109
108
160
144
143

[MPa]
DesPad.
14
3
4
12
8
2
10
9
5

Na Figura 4 apresentam-se as curvas tensão - deformação obtidas através do ensaio de
resistência à compressão uniaxial com extensometria, para os provetes do tipo G, H e I.
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Figura 4 - Curvas tensão-deformação, para os provetes dos grupos G, H e I.

Através das curvas tensão-deformação (Figura 4) é possível determinar as constantes
mecânicas do material em estudo, como se pode observar na Tabela 5.
Tabela 5 - Resultados obtidos para as constantes mecânicas
Provetes
Dimensões [mm]
L
Grupo Quantidade
D
A
10
50
50
B
11
100
50
C
10
150
50
D
10
70
70
E
10
140
70
F
10
210
70
G
11
100
100
H
10
150
100
I
10
200
100

Constantes Mecânicas
E [GPa]
G [GPa]
0,49
17
6
0,22
19
8
0,22
16
7
0,17
14
6
0,20
21
9
0,17
21
9
0,59
35
11
0,20
27
11
0,20
17
7

Em relação aos tipos de rotura, para os provetes de relação (L/D = 1 e 3) verificou-se o tipo
de rotura por corte. Para as relações (L/D = 2) constatou-se a rotura confinada, como se
apresenta na Figura 5.

C3

A7

F8

B7

E2

I10

Figura 5 - Roturas observadas nos provetes ensaiados, para relações (L/D=1 e 3) com roturas por corte (C3, A7 e F8), e
para relações (L/D=2) com rotura confinada (B7, E2, I10).

De seguida, apresenta-se na Figura 6 a relação altura/aresta (L/D) e a resistência à
compressão uniaxial para os vários grupos de provetes em estudo.
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Figura 6 - Relação altura/aresta (L/D) e a resistência à compressão uniaxial para os grupos de provetes ensaiados.

Considerações finais
No que diz respeito aos parâmetros físicos em estudo, os provetes de granito apresentam os
seguintes valores médios: densidade aparente na ordem dos 26,2 kN/m3, porosidade aberta
de 1% e absorção de água de 0,4 %.
O ensaio de medição da velocidade de propagação das ondas ultrassónicas indicia tratar-se de
um granito pouco alterado a são, pois os valores da velocidade das ondas P variam entre os
4600 m/s a 5500 m/s, e os da velocidade das ondas S variam entre os 3900 m/s a 4500 m/s.
Como podemos constatar, todos os grupos de provetes apresentam propriedades físicas muito
similares, no entanto quando submetidos ao ensaio de compressão uniaxial apresentam
valores bastante diferentes, tal facto deve-se ao denominado “efeito de escala” (dimensões
diferentes) existente entre os grupos de provetes em análise.
Em relação ao efeito de escala, é notório que a geometria variável influência directamente a
variação da resistência à compressão uniaxial. Este efeito pode constatar-se através dos
provetes do grupo (A) com relação (L/D) = 1, que apresentam em média um valor de
resistência à compressão uniaxial de 182 MPa. Aumentando a relação (L/D) para 2, provetes
do grupo (B), consta-se que o valor da resistência é bastante inferior, verificando-se
diferenças superiores a 30 MPa. No entanto para relações (L/D) = 3, o valor da resistência à
compressão uniaxial tende a estabilizar.
É importante referir que os provetes que apresentam menores desvios médios em relação à
resistência à compressão uniaxial são os de relação (L/D) = 3. Assim, esta relação é aquela
que melhor pode servir para caracterizar o tipo de material em análise. Em termos de
trabalhos futuros seria interessante analisar o comportamento para relações (L/D) > 3.
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Resumo
Existem actualmente inúmeros equipamentos automáticos para medição da pressão arterial sanguínea,
nomeadamente os de uso doméstico. Quase todos se baseiam em algoritmos cujos princípios gerais são conhecidos,
embora cada fabricante implemente a sua versão própria, da qual guarda segredo. Para contribuir para um melhor
conhecimento deste processo, este documento descreve vários métodos de processamento de dados fisiológicos
relativos à medição da pressão arterial. Foi dada especial importância ao método oscilométrico por ser o mais
vulgarmente utilizado, sendo apresentados os passos seguidos desde a captação de sinal até se obterem os resultados
finais. Usaram-se diversas propostas encontradas na literatura, as quais foram comparadas com os resultados obtidos
a partir de um equipamento desenvolvido propositadamente para o estudo, bem como com os dados obtidos de um
equipamento de um fabricante de referência, disponível no mercado.
Palavras-chave: Pressão Arterial, Método oscilométrico, Mínimos quadráticos, Oscilações, Envolvente

1) Introdução
Actualmente existem diversos métodos para medição da pressão arterial, no entanto não
existem muitas soluções não comerciais. Apesar de existirem muitos algoritmos usados em
equipamentos médicos, cujos princípios gerais são conhecidos, estes são de difícil acesso
porque são propriedade dos fabricantes, que não os revelam facilmente por motivos
financeiros(1). O objectivo principal foi desenvolver um sistema que permitisse analisar a
pressão arterial sem recorrer a algoritmos de fornecedores de equipamentos médicos, de
modo a poder ser incluído em projectos próprios.
1.1) Evolução hist órica
Os equipamentos para medição da pressão arterial tal como os conhecemos actualmente,
foram alvo de uma evolução constante ao longo dos anos. As primeiras referências sobre a
própria existência da pressão arterial remontam à Grécia antiga onde Galeno propôs a
existência de um sistema circulatório no corpo humano(2). Galeno acreditava que o sistema
circulatório era composto por um conjunto de artérias e uma força que dava a vida o
“pneuma”, tendo o coração a função de produzir constantemente todo o pneuma necessário à
vida. Acreditou-se na teoria de Galeno durante muitos anos, só em 1616 William Harvey
descobriu que Galeno estava errado nas suas afirmações, propondo uma teoria em que
defendia a existência de uma quantidade finita de sangue que circulava pelo corpo em apenas
uma única direcção(3). Isto contrapunha as ideias de Galeno com a sua teoria da quantidade
infinita de sangue.
Embora os primeiros testes fossem realizados em animais, a primeira medição precisa da
pressão arterial humana foi feita pelo cirurgião Faivre em 1856 durante a amputação de um
membro. Faivre cateterizou a artéria femoral após a amputação e ligou o tubo do cateter
directamente a um manómetro(3). A necessidade de analisar a pressão sanguínea levou à
criação de equipamentos menos invasivos, pois os métodos usados até à data eram muito
drásticos e punham em causa a saúde dos pacientes. Em 1855, Karl Vierordt descobriu que
aplicando bastante pressão, a circulação de sangue podia ser obstruída(3), tendo introduzido
o sphygmograph, baseado neste princípio. O seu sistema já utilizava uma braçadeira a
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envolver o braço para suprimir a circulação, mas não alcançou grande sucesso devido ao
tamanho e peso excessivos. Em 1882, Robert Ellis Dudgeon conseguiu aperfeiçoar um destes
sistemas, apresentando um dispostivo portátil e fácil de utilizar, que foi tão bem sucedido
que a marinha dos Estados Unidos decidiu adoptá-lo como um equipamento auxiliar de saude.
Seguiram-se inúmeros outros dispostivos que embora apresentando algum mérito não foram
aceites pela comunidade médica da altura.
O ano de 1896 foi um ano decisivo na história da pressão arterial. Scipione Riva-Rocci
desenvolveu o seu primeiro esfignomanómetro de mercúrio(4,6), este projecto foi precursor
do moderno esfignomanómetro de mercúrio. Para se medir a pressão, uma braçadeira
insuflável é colocada sobre o braço permitindo a constrição da artéria braquial. Esta
braçadeira é conectada a um manómetro de vidro cheio de mercúrio para ver a pressão
exercida sobre o braço. Em 1905, um jovem cirurgião russo, Nikolai Korotkoff, observou sons
produzidos pela constrição da artéria, utilizando um estetoscópio(7). Korotkoff descobriu que
havia sons característicos em certos momentos do esvaziamento da braçadeira. Estes sons
eram causados pela passagem do sangue pelas artérias e correspondiam à pressão arterial
sistólica1 e diastólica2. Assim nasceu a técnica ainda hoje muito usada para medir a pressão
arterial. A diferença crucial na técnica de Korotkoff foi a utilização do estetoscópio para
ouvir os sons do sangue a passar pelas artérias, o que se provou ser mais confiável do que as
técnicas de palpação utlizadas anteriormente. A técnica de Korotkoff deu origem ao método
auscultatório que ainda é utilizado actualmente.
1.2) Métodos de medição
Actualmente são usadas várias técnicas e métodos para medir a pressão arterial, tendo todos
eles pontos fortes e pontos fracos. Os métodos existentes podem ser divididos em duas
categorias principais, métodos invasivos3 e métodos não invasivos4. Os métodos invasivos
envolvem sempre um pequeno procedimento cirúrgico em que é colocado algo dentro do
corpo do examinando, tipicamente um cateter. Nos métodos não invasivos não há necessidade
de qualquer nenhuma cirurgia, sendo portanto métodos mais simples, convenientes,
confortáveis e preferíveis para o paciente. No entanto os métodos invasivos são sem dúvida
nenhuma os que produzem resultados mais precisos, mas raramente são usados pois podem
provocar riscos de saúde para o paciente. A introdução de um cateter na artéria de um
paciente pode levar a uma elevada perda de sangue e posteriores infecções.
As técnicas directas para medir a pressão arterial têm como base o mesmo princípio, todas
elas usam um sensor de pressão que está ligado à pressão intra-arterial. Na maior parte das
situações um sensor é introduzido no corpo da pessoa, numa artéria com bastante fluxo
sanguíneo, e fica ligado a uma unidade de processamento situada no exterior através de um
cateter ou cânula. A unidade de processamento contém os algoritmos necessários para a
captação dos impulsos e para processamento do sinal. Com estas técnicas, a pressão arterial
pode ser medida em tempo real, sendo a forma mais exacta de a medir. Existem muitas
vantagens em se medir com estas técnicas, tais como: só é necessário um batimento cardíaco
para medir a pressão; a medida é feita com grande precisão, podendo ser repetida a cada
batimento; pode-se criar um gráfico com as medidas ao longo do tempo; os resultados não são
adulterados por movimentos do paciente. Estas técnicas são habitualmente usadas quando é
necessário medir com precisão e analisar continuamente os sinais vitais de um paciente.
Os métodos não invasivos mais conhecidos são o auscultatório e o oscilométrico, no entanto
existem outros, tais como, o método auscultatório automático, a técnica de infra e ultrasons, a tonometria, o finapress e a técnica de Pulse Dynamic.
O método auscultatório é o mais antigo de todos, é um método manual, usa um estetoscópio
e um esfignomanómetro, calculando a pressão através da audição dos sons de Korotkoff. O
processo de medição consiste em encher uma braçadeira do esfignomanómetro à volta do
braço até se cortar a circulação na artéria braquial. Em seguida esvazia-se lentamente a
1

Conhecida também como Pressão Máxima
Conhecida também como Pressão Mínima
3
Podem também ser nomeados por técnicas directas
4
Podem também ser nomeados por técnicas indirectas
2
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braçadeira, ouvindo sempre com o estetoscópio até se detectarem os sons característicos.
Quando se começam a ouvir os sons do sangue a fluir de novo na artéria está-se perante a
pressão sistólica e quando estes deixam de se ouvir está-se perante a pressão diastólica.
No método auscultatório automático foi tentado automatizar o processo usando microfones
para capturar os sons de Korotkoff, uma tentativa não muito bem-sucedida pois havia muito
ruído nas amostras capturadas e era complicado isolar os sons pretendidos. Os resultados
obtidos nunca foram muito fiáveis e este método nunca foi muito desenvolvido, pois com o
aparecimento de equipamentos com método oscilométrico (explicado a seguir) este foi
esquecido. Uma outra forma me medir a pressão através do som é usando a técnica de infra e
ultra-sons, esta técnica teve como objectivo melhorar o método auscultatório automático, foi
observado que quando as artérias eram obstruídas estas emitiam uma som de uma
determinada frequência (ultra-som) e quando deixavam de o estar emitiram um som noutra
frequência (infra-som) (8). Em 1973, Penaz descreveu uma técnica onde era possível obter
uma análise contínua a partir de uma pequena braçadeira insuflável colocada num dedo
(9)(10). Este método foi conhecido como finapress (FINger Arterial PRESsure) e mais tarde por
Portapres, difundiu-se a partir da década de 80, por ter sido o primeiro método não invasivo a
permitir obter as pressões sistólica, média e diastólica a cada batimento.
O método tonométrico difere bastante dos anteriores, pois já não necessita de uma
braçadeira insuflável, apenas requerendo que haja uma pressão da artéria de forma a ficar
achatada, mas não cortando a circulação(11). Aplicada a pressão, são lidos os dados de um
conjunto de sensores junto à pele, cujo processamento permite obter os valores da pressão
arterial. A tonometria tem a vantagem sobre outros métodos indirectos, de a pressão poder
ser medida continuamente. A técnica do Pulse Dynamic consiste em determinar a pressão
arterial através da velocidade dos batimentos cardíacos, recorrendo ao uso de fórmulas de
cálculo de dinâmica de fluidos. Baseia-se no princípio de que as alterações da pulsação estão
relacionadas com o aumento ou a diminuição da pressão arterial (12).
Por fim o método oscilométrico, o qual foi usado neste trabalho, usa uma braçadeira
insuflável tal como no método auscultatório mas em vez analisar os sons analisa as oscilações
produzias pelos batimentos cardíacos através da variação de pressões, daí surgindo o nome
oscilométrico. A fig.1a), ilustra os princípios do método. Inicialmente é aplicada na
braçadeira uma pressão crescente até um pouco acima da pressão necessária para cortar a
circulação na artéria, após o que a abertura de uma válvula faz com que a braçadeira comece
a esvaziar a um ritmo constante (ponto A). Aproximadamente no momento em que o sangue
começa a fluir, o equilíbrio entre a pressão exercida pela braçadeira e a exercida pelo
coração, dá origem a oscilações no valor da pressão que vão aumentando até certa altura a
partir da qual começam a diminuir até se extinguirem (zona do rectângulo a tracejado).
b)

a)

A
Figura 1 a) evolução da pressão na braçadeira

b) oscilações na pressão arterial (modificado de Chua(13))

A fig.1b) mostra uma ampliação da zona tracejada da figura anterior, correspondente ao sinal
captado pelo sensor de pressão. O processo de obtenção daqueles valores será apresentado
nas alíneas seguintes. O método oscilométrico é o mais usado nos aparelhos de medição
automática e só apareceu muito mais tarde com a evolução dos equipamentos electrónicos.
Este método pode ser totalmente automatizado, o paciente apenas tem que colocar a
braçadeira ligar o equipamento e esperar os resultados.

2) Hardware
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O hardware usado foi construído com o propósito de permitir a recolha de dados para este
trabalho. A figura 2 mostra um esquema com os seus componentes. Em contacto com o
paciente temos a braçadeira insuflável que irá envolver o braço, a qual está ligada através de
um tubo ao medidor de pressão arterial. Os outros componentes são: a bomba de ar que
permite encher a braçadeira, a válvula de escape rápido que permite esvaziar a braçadeira
rapidamente no final da medida ou em caso de erro, o transdutor de pressão que permite
medir a pressão e as respectivas oscilações e a válvula de escape lento que permite o
esvaziamento controlado da braçadeira. Todos estes componentes excepto a válvula de
escape lento encontram-se ligados a uma placa controladora e posteriormente a um
computador. A figura 3 apresenta o equipamento que foi desenvolvido, sendo visível a bomba
de insuflação, o sistema de válvulas, a carta de controlo e a braçadeira.

Figura 2: esquema do hardware

Figura 3: equipamento desenvolvido para a medição da tensão arterial

3) Metodologia
De acordo com o método oscilométrico a pressão arterial é calculada recorrendo aos valores
das oscilações da pressão. O cálculo efectuado em cada medição utilizou dois conjuntos de
dados relativos a um mesmo período de tempo contínuo. O primeiro conjunto contém os
valores absolutos da pressão arterial e o segundo conjunto os valores das oscilações. Todos os
dados foram recolhidos com o hardware desenvolvido. O processo de recolha de dados
consistiu em encher a braçadeira até uma pressão que obstruísse a circulação na artéria
braquial, quando atingida essa pressão foram registados os valores tanto da pressão como das
oscilações enquanto a braçadeira esvaziava através da válvula de escape lento.
O cálculo das diversas pressões implica determinar inicialmente as posições aonde estas
ocorrem (ver fig. 1b) após o que são calculados os respectivos valores. O método
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oscilométrico usa a envolvente das oscilações, a qual é obtida usando os valores de pico das
oscilações. A partir daí é possível calcular as posições onde ocorrem as pressões sistólica,
diastólica e média.
O primeiro passo no cálculo da pressão arterial é isolar os pontos da envolvente das
oscilações. Detectar estes pontos à primeira vista pode parecer simples, mas existem vários
obstáculos que o podem complicar. Um deles é a amplitude máxima atingida pelas oscilações,
que varia de pessoa para pessoa. Existem diversos factores que fazem com que esta
amplitude seja variável, tais como, a idade, presenças de doenças cardiovasculares, prática
frequente de desporto, entre outras. Outro obstáculo que se pode encontrar é o ruído nos
dados causados por movimentos do paciente (designados por movimentos do artefacto), o
qual será ignorado por agora. Para facilitar o processo numa primeira fase calcularam-se os
valores máximos obtidos em pequenos subconjuntos de dados pertencentes ao conjunto
principal. Cada subconjunto contém um pequeno intervalo contínuo em que todos os valores
são maiores que um valor x. O início de um subconjunto dá-se quando se obtém um valor
superior a x e termina quando se obtém um valor inferior a x para as oscilações. O valor de x
é definido inicialmente e é ligeiramente superior ao valor que se obtém nas oscilações quando
se tem a braçadeira vazia, o qual será designado por p. A figura 4 mostra os dados de uma
medição da pressão arterial, assim como os valores de p e x. Cada pico de maior amplitude
representa um batimento cardíaco. Isolando os picos em subconjuntos como foi dito
anteriormente, estes tornam-se fáceis de determinar. Numa situação em que não houvesse
ruído e em que o paciente tivesse batimentos regulares, teríamos os máximos das oscilações
calculados, no entanto numa situação real lida-se com muitos falsos positivos. Estes falsos
positivos podem ser gerados por ruído ou variações de pressão menores que às vezes também
são detectadas. Para evitar estes erros definiu-se um valor δ (cujo valor foi determinado
através de vários exames experimentais), que representa a variação máxima que o valor de
pico de uma oscilação pode ter em relação aos seus vizinhos. Para os dados serem válidos as
seguintes condições tem de ser válidas para todos os pontos:

Figura 4: dados de uma medição de tensão com a envolvente dos picos das oscilações

O segundo passo no cálculo da pressão arterial é determinar a equação de uma curva de
aproximação para os picos das oscilações. As vantagens de usar esta curva envolvente
prendem-se com o facto de tornar os pontos mais homogéneos, evitando
crescimentos/decrescimentos abruptos, atenuar ruído que ainda possa persistir e ainda
transformar um conjunto de pontos discretos numa função continua amentando assim a sua
precisão.
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Para a função de aproximação foi usado o método de cálculo dos mínimos quadrados, permite
aproximar o melhor possível um polinómio de um determinado grau a um conjunto de pontos.
A função resultante tem a seguinte estrutura:

Segundo este método, para um determinado polinómio a menor soma do quadrado das
distâncias entre a função e os pontos da máximos das oscilações, pode ser calculada pela
seguinte equação:

A partir deste resultado são feitas um conjunto de deduções matemáticas que originaram a
equação final, que permite calcular os coeficientes dos mínimos quadrados. A equação é a
seguinte:
A dedução pode ser consultada na íntegra em mathworld (14).
O terceiro passo no cálculo da pressão arterial é usar a envolvente dada pela função dos
mínimos quadrados para calcular as posições das pressões. Através destas posições consegue
obter-se posteriormente o valor da pressão, encontrando o valor correspondente à posição
nos valores da pressão.
Para o cálculo da posição da pressão sistólica e diastólica existem diferentes abordagens,
tendo-se optado por testar duas das mais conhecidas. A figura 5, adaptada do livro
“Biomedical Instrumentation: technology and applications”(15), mostra um esquema com as
relações entre as duas técnicas. A primeira consiste em analisar o declive da envolvente das
oscilações. A pressão média (correspondente à MAP na fig.1b) é dada pela posição da altura
máxima
atingida pela envolvente das oscilação. A pressão sistólica (fig.1b) é dada pelo
declive máximo obtido na envolvente entre a posição inicial e a posição onde ocorre a pressão
média. A pressão diastólica (fig.1b) é dada pelo declive mínimo da envolvente entre a posição
da pressão média e a posição final. O declive da envolvente das oscilações pode ser calculado
através de derivadas, entre dois pontos
e
a derivada é calculada pela seguinte equação:

ou então por(sendo h = 1):
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Figura 5: Obtenção da posição da pressão arterial

A segunda técnica assume que existem relações entre o valor da pressão média ( ) e os
valores da pressão sistólica( ) e diastólica( ). As relações estabelecem-se através das
seguintes expressões:

As relações( e
) são valores predefinidos, existindo autores que defendem a utilização de
diferentes valores. Alguns defendem que as relações
e
, para a pressão
sistólica e diastólica respectivamente, deviam ser um standard para todos os
equipamentos(16)(17). Contudo outros autores rejeitam estes valores por completo. Geddes
(18) fez um estudo em que observou que os valores que mais se aproximavam aos obtidos pelo
método auscultatório eram os que usavam a relações
e
(19). Drzewiecki
defende as relações
e
, chegando a estes valores através de um modelo
teórico e fazendo questão que a variação da amplitude da pressão da braçadeira fosse
constante(20). Ursino e Cristalli (20) observaram através dos seus testes em pacientes que os
valores que mais se aproximam são
e
.
A pressão sistólica e diastólica são obtidas resolvendo as equações anteriores em ordem a e
a , ficando:

Numa quarta fase e após serem conhecidos os valores anteriores, usa-se a envolvente para
encontrar a posição correspondente a cada um deles. Com esta posição consegue-se
encontrar a pressão corresponde no conjunto de valores da pressão e assim obter-se os
resultados finais.

4) Resultados obtidos
Após a elaboração dos algoritmos para verificar qual dos métodos de medição da pressão
arterial era mais eficaz foram comparados os resultados obtidos com o sistema desenvolvido e
com um equipamento de um fabricante de referência, o OMRON 10IT. O grupo de teste foi
constituído 12 pessoas escolhidas aleatoriamente com idades compreendidas entre os 22 e 60
anos. Não se sabia nem se perguntou às pessoas se possuíam alguma doença cardiovascular ou
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algum problema de hipertensão5 ou hipotensão6. As medidas formam tiradas sequencialmente
utilizando o mesmo braço e deixando um intervalo de aproximadamente de 2 minutos entre a
entre a primeira e a segunda medição. A primeira medição foi sempre feita com o
equipamento da Omron e a segunda com o equipamento próprio. Os valores fornecidos pelo
Omron eram apenas a pressão máxima e mínima, logo não foi possível comparar os valores da
pressão média.
Obtiveram-se diversos resultados utilizando polinómios de diferentes graus, quer para o
método do declive quer para os das relações entre pressões. Para o método das relações
entre as pressões, usaram-se as quatro relações que foram referidas na secção anterior. Já a
escolha do grau dos polinómios está relacionada com o número de pontos máximos obtidos
paras as oscilações, sendo que em cada exame obtinham-se por norma aproximadamente 50
pontos máximos (picos), variando segundo o paciente. A estes pontos aplicou-se a função dos
mínimos quadrados. Verificou-se que um polinómio de grau muito baixo iria criar uma má
aproximação, originando resultados com pouca precisão. Um polinómio de grau demasiado
elevado iria originar uma envolvente muito sensível às variações dos picos, perdendo a função
de suavização. No estudo que Gelido(21) fez, usou uma função de aproximação de grau 6,
tendo aqui sido usados os graus 5, 6, 7 e 9.
No equipamento desenvolvido combinado o grau dos polinómios com o número métodos
diferentes obteve-se um total 20 conjuntos de valores para cada pessoa. Na comparação
entre os dois equipamentos foi calculada a diferença do resultado do equipamento da Omron
com cada um dos 20 resultados do outro equipamento. Após este cálculo foi feita uma média
das diferenças dos resultados obtidos em cada pessoa, para verificar a combinação(método+
grau polinómio) com melhores resultados. Foi feita a média tanto para a pressão sistólica
como para a pressão diastólica. No final foram somadas essas médias e foi feito um ranking
onde foram seleccionados os 5 métodos que apresentaram melhores resultados, neste caso
quanto menor for o resultado da diferença melhor é a classificação. A tabela 1 mostra os
resultados obtidos.
Tabela 1: Ranking da média das diferenças totais
Posição

Média da
diferença total

Grau do
polinómio

Relação sistólica
( )

Relação diastólica
( )

1

11,48 mmHg

6

0,500

0,800

2

11,57 mmHg

7

0,500

0,800

3

12,99 mmHg

6

0,593

0,717

4

13,21 mmHg

7

0,593

0,717

5

13,24 mmHg

7

0,520

0,700

Na tabela 1 verifica-se que não está presente em nenhuma das 5 posições um método que use
o declive. Quando testado, o método de declive apresentava bons resultados no entanto é o
mais influenciado por ruído ou pulsações irregulares. Este método só funciona correctamente
quando se obtém um intervalo de monotonia crescente desde o início do exame até à posição
da pressão média e um intervalo decrescente da posição da pressão média até ao final do
exame. Na maior parte dos casos isto não acontecia e era aí que o método falhava. No caso
de polinómios de grau baixo o método de declive não falhava por uma grande margem mas
nunca obtinha resultados precisos.
Na tabela 2 temos as médias das diferenças analisadas individualmente (pressão sistólica
separada da diastólica), foi também calculado o desvio padrão das diferenças para ver quais
eram os métodos qua apresentavam maior coerência na avaliação.
5
6

Pressão arterial muito elevada
Pressão arterial Baixa
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Tabela 2: Médias das diferenças e desvios padrões
Grau do
polinómio

Relação
sistólica ( )

Média da diferença
da pressão sistólica
(MDPS)

Desvio
padrão
MDPS

Média da diferença da
pressão diastólica
(MDPD)

Desvio
padrão
MDPD

6

0,500

6,80 mmHg

5,14

0,800

5,44 mmHg

3,45

6

0,593

5,61 mmHg

7

0,520

6,38 mmHg

2,64

0,717

6,79 mmHg

4,65

4,16

0,700

7,36 mmHg

4,95

7

0,500

7,03 mmHg

4,88

0,800

5,20 mmHg

3,58

7

0,593

5,93 mmHg

3,12

0,717

6,79 mmHg

4,49

Relação
diastólica (

)

Na tabela 1 verificou-se que os dois métodos com melhores resultados foram os que usaram as
relações
0,5 e
0,8. Mas comparando a pressão sistólica e diastólica separadamente
vemos que não são os que apresentam melhores resultados individualmente. A relação
0,5/0,8 é dita por alguns autores(18) como a que se assemelha mais ao método auscultatório,
o que provavelmente é o que equipamento da Omron está configurado para determinar.
Contudo um melhor valor podia ser determinado usando-se uma conjugação de métodos. Para
a pressão sistólica a relação que obtém melhor resultado é 0,593 calculada com um polinómio
de grau 6, também é a que apresenta um menor desvio padrão, logo, é a que apresenta maior
coerência nos resultados. Para a pressão diastólica a que apresenta maior precisão é
calculada com a relação 0,800 com um polinómio de grau 7, no entanto não é a que tem o
menor desvio padrão, a relação com menor desvio padrão e a segunda mais precisa é a que
foi calculada com a relação 0,800 com um polinómio de grau 6. É de notar que nunca se
esperou obter resultados idênticos entre os dois aparelhos, isto porque, é particamente
impossível pois a pressão arterial é altamente variável, duas medições seguidas com o mesmo
equipamento dão invariavelmente resultados diferentes, no entanto uma grande semelhança
entre os resultados indica que os algoritmos desenvolvidos funcionam satisfatoriamente.
Contudo não se podem tirar conclusões precipitadas apenas com estes testes, pois só se
comparou com um equipamento, pelo que será útil efectuar uma comparação com outros
equipamentos comerciais. E mesmo com o método auscultatório tido como padrão, ou mesmo
com métodos invasivos tidos como mais precisos. Posteriormente seria também interessante
testar os algoritmos em simuladores de pressão arterial.

5) Conclusão e trabalho futuro
Foram apresentadas uma série de técnicas/algoritmos que permitem calcular a pressão
arterial segundo o método oscilométrico. Nos testes realizados observou-se que os resultados
se aproximam bastante dos obtidos com equipamentos comerciais, produzidos por fabricantes
de referência no mercado. Como só foi possível testar um destes dispositivos os resultados
não podem ser generalizados, pelo que será útil efectuar outras comparações. Estas podem
ser feitas utilizando equipamentos de outros fabricantes, usando o método auscultatório, ou
mesmo com métodos invasivos, tidos como mais precisos. Posteriormente seria também
interessante testar os algoritmos em simuladores de pressão arterial. Pretende-se ainda fazer
mais testes e melhorias relativamente ao método que calcula a pressão segundo o critério do
declive pois este não apresentou resultados satisfatórios.
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Resumo
Na região de Quarta-feira (concelho do Sabugal), funcionaram várias explorações mineiras durante grande parte do
século XX. Devido à falta de legislação, os resíduos eram depositados em escombreiras, havendo a possibilidade do
material estar contaminado.
Neste trabalho foram analisadas algumas amostras de escombreiras de duas antigas explorações mineiras da região,
com o fim de caracterizar os contaminantes e a sua distribuição nas diferentes granulometrias. Após a análise da
radiação gama nas diferentes classes, verificou-se que há uma maior concentração de radionuclídeos nas
granulometrias mais finas.
Palavras Chave: Exploração de Urânio, recuperação ambiental, radionuclídeos, solos.

A actividade mineira de radionuclídeos em Portugal
A exploração mineira de minerais radioactivos em Portugal tem cerca de um século de
existência. Foi em 1907 que se descobriu o primeiro jazigo urano-radífero, mas foi só em 1913
que se fez a primeira concessão para uma exploração mineira deste tipo.
Até à terceira década do século XX, os jazigos de urânio eram explorados com a finalidade de
se extrair rádio (pode extrair-se cerca de uma grama de rádio por cada 3,3 toneladas de
urânio), já que o urânio até essa altura não tinha grande interesse a nível comercial sendo
lançado para as escombreiras [1]. Após a Segunda Guerra Mundial, devido à descoberta da
utilidade do urânio para a produção de energia nuclear, as escombreiras voltaram a ser
exploradas e ressurgiu o interesse pela descoberta de jazigos uraníferos em Portugal [2].
Os principais jazigos de urânio em Portugal concentram-se maioritariamente na zona das
Beiras, mais propriamente nos distritos da Guarda e de Castelo Branco, embora também haja
jazigos no Alto Alentejo, Douro e Trás-os-Montes.
O tratamento do minério em Portugal
A exploração dos jazigos de urânio era normalmente feito em três fases: a prospecção, que
tinha como objectivo a descoberta do jazigo; a exploração, que consistia no método de
exploração do minério, podendo ser feita a céu aberto, subterrânea ou mista; e o tratamento
do minério, em que se aplicava o processo de extracção do urânio. Os sistemas de tratamento
convencionais utilizavam britadores e moinhos onde a rocha era fragmentada em partículas
de 20 mm, ou inferiores. Nas partículas finas aplicava-se o processo de lixiviação para
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produzir uma lama fina de partículas suspensas em água, sendo depois separado o óxido de
urânio. Outro processo utilizado era a lixiviação in situ, em que se extraía o urânio da solução
ácida injectada nas galerias [1].
Nos dias de hoje, já foram encerradas todas as explorações de urânio e devido à falta de
legislação, o encerramento de grande parte das minas não foi feito tendo em atenção as
particularidades ambientais dos materiais extraídos, permanecendo algumas escombreiras a
céu aberto.

As minas da Carrasca e de Vale d’Arca
Na região de Quarta-feira, concelho do Sabugal, foram explorados vários locais devido ao
jazigo de urânio presente na região. É neste local que se situam as minas da Carrasca e de
Vale d’Arca. Situadas próximas da povoação de Quarta-feira, estas 2 antigas explorações
mineiras estão inseridas num vale de forte relevo junto da serra de São Cornélio. Nas
altitudes mais baixas do vale flui a ribeira de Quarta-feira, curso de água pertencente à bacia
hidrográfica do rio Zêzere.

Figura 1 – localização das minas no vale de Quarta-feira (imagem de satélite do Google Earth)

A mina da carrasca situa-se a sudoeste da povoação de Quarta-feira, junto da estrada de
acesso à localidade. Do lado oposto da estrada estão situados alguns terrenos agrícolas. As
escombreiras distinguem-se facilmente do solo natural. Na envolvente das escombreiras
detectou-se a ocorrência de alguns processos de Creeping patentes na deformação dos
troncos de algumas árvores sobre o maciço rochoso granítico com um grau de alteração entre
W3 e W4. A mina de Vale d’Arca por seu lado localiza-se a nordeste da povoação de Quartafeira, e o acesso a esta efectua-se por um caminho de terra batida estando a cerca de 1 km a
nordeste da povoação. A área ocupada pelas escombreiras é consideravelmente menor que na
mina da Carrasca. Neste caso há a particularidade da ribeira de Quarta-feira situar-se junto
às escombreiras. Em relação às escombreiras, estas são mais visíveis que as da mina da
Carrasca devido à sua disposição e à praticamente inexistência de vegetação de
recobrimento. Os taludes têm um ângulo de inclinação semelhante, entre 32 e 35º mas
apresentam sinais de abarrancamento.
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Actualmente a região uranífera de Quarta-feira encontra-se num processo de reabilitação e
recuperação das zonas afectadas, com o fim de evitar a possível dispersão de material
contaminado.

Amostragem e análises laboratoriais
Nas duas explorações mineiras estudadas, recolheram-se algumas amostras para posterior
análise em laboratório. Foram realizados alguns ensaios identificadores de mecânica dos
solos, com o objectivo de determinar a sua estabilidade ou mobilidade face às condições em
que se encontrava depositado. Na mina da Carrasca recolheram-se três amostras nos locais
onde o nível de radiação gama detectado foi mais elevado. Na mina de Vale d’Arca
recolheram-se quatro amostras e utilizou-se o mesmo critério da mina da Carrasca. É
importante referenciar que as amostras recolhidas nas duas explorações mineiras foram feitas
em dias diferentes.
Cálculo do teor de humidade
Na tabela 1 observam-se os valores dos teores de humidade para todas as amostras obtidas. A
percentagem de água presente nas amostras recolhidas na mina da Carrasca é em média
superior às da mina de Vale d’Arca. Esta pequena discrepância pode estar associada à
diferente natureza dos solos ou ao facto das amostras serem recolhidas em dias diferentes.
Tabela 1 – Percentagem de água presente nas diferentes amostras.
Mina da Carrasca
Amostras
Amostra 1
Amostra 2
Amostra 3

Teor de humidade (%)
8,87
7,84
6,30

Média
Desvio médio

7,67
1,29

Mina de Vale d’Arca
Amostras
Amostra A
Amostra B
Amostra C
Amostra D
Média
Desvio médio

Teor de humidade (%)
3,25
8,27
3,93
1,85
4,32
2,76

Análise granulométrica do solo
As diferentes amostras foram submetidas ao ensaio granulométrico. As amostras não
apresentam valores muito diferentes entre si, mas é de notar uma maior percentagem de
finos (<0,074 mm) nas amostras de Vale d’Arca (figura 2) relativamente à Carrasca (figura 3).
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Figura 2 – Curvas granulométricas das amostras da mina de Vale d’Arca

Figura 3 – Curvas granulométricas das amostras da mina da Carrasca
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Radionuclídeos identificados
Após a realização dos ensaios granulométricos, escolheram-se para realização da
espectrografia gama as amostras que apresentaram índices de radiação gama mais elevados
(figura 4).
Pela análise dos espectros, podem identificar-se alguns isótopos de rádio, bismuto e chumbo.

Figura 4 – Espectrograma da fracção fina (≤0,074 mm) da amostra D

Pela análise da figura 4 podem identificar-se 5 picos de energia. O espectro identifica o
número de contagens (eixo dos yy) por canal (eixo dos xx). Cada canal do equipamento de
espectrografia gama por cintilometria detecta os fotões gama emitidos com uma determinada
energia electromagnética e para saber a energia que lhe corresponde cada canal é necessário
uma calibração do aparelho que foi realizada com fontes de bário e césio [3].

Distribuição de actividade nas diferentes classes granulométricas
Depois de obter as amostras todas separadas por granulometrias, efectuou-se a análise da
radiação gama emitida por cada classe. Para este efeito utilizou-se um medidor de radiação
gama e registaram-se os resultados em decaimentos por segundo.
Aos valores apresentados foi-lhes subtraído a radiação de fundo presente no local, para que
apenas se tenha em conta os elementos radioactivos do solo. Os valores obtidos são
apresentados na tabela 2.
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Tabela 2 – desintegrações por segundo normalizado por kilograma de solo em cada classe granulométrica
Classes
grnulométricas
(tamanho dos
grãos em mm)
<0,074
0,074 a 0,105
0,105 a 0,250
0,250 a 0,420
0,420 a 0,841
0,841 a 2,00
2,00 a 4,76
4,76 a 9,51
>9,51

Número de decaimentos por segundo num kg de solo (Bq/kg)
Mina da Carrasca
Mina de Vale d’Arca
Amostra 2
Amostra 3
Amostra 1
Amostra A
Amostra B
Amostra C
0,40
1,37
0,55
0,38
0,35
0,45
0,62
0,35
0,23

12,65
12,41
5,76
4,42
2,44
2,21
-

0,83
0,97
1,36
2,06
0,67
1,33
0,94
4,59
1,83

3,69
3,40
0,74
0,66
0,32
0,15
0,00
1,12
0,23

2,65
2,45
1,25
0,52
0,16
0,38
0,00
0,00
4,03

Amostra D

4,76
1,35
1,61
1,17
0,67
0,00
0,58
0,99
0,00

15,37
13,90
7,38
3,22
2,67
1,16
-

Dos valores apresentados grande parte têm valores próximos de zero, o que se supõe que têm
uma fraca actividade radioactiva pelo que após a rectificação da actividade de fundo alguns
valores apresentam-se ligeiramente inferiores a zero, sendo apresentados nesta tabela com
valor nulo.
A explicação destes valores deve-se a que o processo de decaimento de um elemento
radioactivo não é constante e a radiação de fundo também varia ao longo do dia e em função
de outros factores (como pode ser a temperatura, o vento, a época do ano, radiação
extraterrestre entre outras). Por este motivo, quando se mede a radiação de uma amostra
(quando esta tem fraca actividade), a radiação de fundo nesse momento pode ser mais baixa
em do que a medição da radiação de fundo feita imediatamente antes ou depois, e ao fazer a
subtracção obtêm-se valores ligeiramente abaixo de zero. Considera-se portanto que os
valores nulos ou muito próximos de zero, não têm elementos radioactivos significantes.

Comparação da actividade nas diferentes classes
Embora grande parte das classes granulométricas tenha valores insignificantes, é de notar que
algumas registaram valores consideráveis. Os valores mais elevados obtiveram-se nas
amostras D para a mina de Vale d’Arca, e na amostra 3 para a mina da Carrasca. As amostras
B e C apresentaram alguma actividade e a amostra C apenas obteve valores mais elevados na
fracção grossa entre 4,76 e 9,51 mm (cascalhos). A actividade registada na amostra 2, não
teve valores significativos em relação à radiação de fundo.
Para uma melhor comparação entre as diferentes classes elaboraram-se os histogramas de
distribuição apresentados a seguir (figuras 5 e 6). Neles estão dispostos as diferentes amostras
agrupadas por mina e por classe granulométrica, no entanto apenas se comparam as classes
finas (areias, siltes e argilas). As areias mais grossas e os cascalhos não estão apresentados.
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Figura 5 – Distribuição da actividade nas diferentes classes granulométricas das amostras da mina da Carrasca

Bq/kg

16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00

amostra A
amostra B
amostra C
amostra D
(mm)

Figura 6 – Distribuição da actividade nas diferentes classes granulométricas das amostras da mina de Vale d’Arca

Ao efectuar-se uma análise aos gráficos, consegue-se observar claramente que há uma maior
concentração de radionuclídeos nas granulometrias mais finas. Este facto é mais evidente
para as amostras que obtiveram um maior número de decaimentos por segundo (amostra D e
3).
Na exploração mineira de Vale d’Arca, as amostras no geral registaram uma actividade mais
elevada nas argilas, siltes e areias mais finas. Por outro lado, na mina da Carrasca apenas a
amostra 3 obteve resultados semelhantes, já que nas outras duas amostras, talvez devido à
fraca actividade das amostras, isso não sucedeu.

Conclusões e discussão
Nas escombreiras estudadas verificou-se que existe uma maior actividade nas granulometria
mais finas e que foram as amostras 3 e D as que apresentaram valores de radiação mais
elevados.
Esta fracção do solo pode mais facilmente ser mobilizada pelos cursos de água que correm nos
locais quer pelo vento. A existência de terrenos agrícolas perto das escombreiras da Carrasca
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e a proximidade das populações (como a povoação de Quarta-feira) pode eventualmente levar
ao surgimento de questões de saúde.
A presença de maior radiação nas granulometrias finas tem também a particularidade de os
grãos se poderem dispersar mais facilmente, nomeadamente nas fases de transporte para
recuperação ambiental. Quanto aos sinais de abarrancamento encontrados nalguns taludes,
estes são indicadores de instabilidade nos taludes e da mobilidade real das partículas.
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Abstract
Natural materials are finding new uses as building materials and so determination of its behaviour characteristics is
becoming ever more necessary to guarantee the best performance. On this paper schist from the region of Vila Nova
de Fõz Côa are tested for ultrasonic wave propagation to determine the relation of the weathering state and
ultrasonic pulse velocity on different directions on the samples in order to achieve a simple, economical and
repeatable testing method for best use of this type of material. It was possible to verify a longitudinal/transversal
(l/t) velocity ratio that can be used in conjunction with the absolute velocity value of the unweathered material (W1)
and l/t ratio near 1 from W2 (that exhibits a lower transversal velocity) and from a W3 that has a l/t ratio once again
approaching 1 but lower overall velocities of ultrasonic pulse propagation.
Key Words: Natural materials, Schists, Ultrasonic pulse testing, Weathering.

Weathering on Foliated Metamorphic Rocks
Schists and other foliated rocks, unlike other more homogeneous metamorphic rocks, are
prone to differential weathering due to the existence of separation planes where fluids can
easily circulate. Also massif decompression also aids to separation of rock blocks at the
mechanical discontinuities planes. As a consequence weathering will strongly affect the
surface of the foliation while the interfolliation space will remain relatively less weathered.
When one of the foliation families is more frequent, the rock massif will present a less
weathered slab with bidimensional development separated on the third direction by a much
more weathered lithic material.

Anisotropy on Natural Building Materials
The use of natural materials for sustainable building has increased during the last years, not
only with decorative proposes, but also as structural material. In order to achieve the
maximum possible performance and safety levels when using natural rock with such a goal it
is necessary to understand it’s particular properties, namely a, sometimes, very strong space
related anisotropy due to their complex evolution on the geological environment.
Anisotropy on stress resistance is not usually accounted for on artificial materials as concrete
and testing is preformed on only one direction of the samples under test. Using natural
materials it is almost impossible to ignore such anisotropies and they should be taken into
consideration to avoid major concerns if such materials are used on key locations of a
structure.
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There are different levels of anisotropy on rocks, from microscopic mineral alignments to
large scale foliation, so the influence of such structures will express themselves differently.
Also rocks of different origins will present a variety of anisotropies related to the
environments where its geological evolution occurs. Tectonics of the region may also be
responsible for a wide variety of anisotropies, either on plastic or fragile behaviour,
generating a broad range of geological structures.
The effect of weathering on foliated metamorphic rocks reflects the pre-existent anisotropies
due to the accelerated evolution of weathering at the surfaces of schistosity and slower
velocity of chemical change on the rock body between the discontinuities.

Weathering evaluation
Evaluation of the weathering condition of rock massifs on the field is usually obtained on the
field by visual inspection and simple testing for hardness and resistance to impact according
to mostly subjective criteria defined for rock mechanics. Laboratory testing will allow further
refinement of such classification [1] but these are seldom preformed during routine rock
extraction. Usually laboratory testing is requested only for characterization of the material
during the approval phase of a rock exploitation site.
Non destructive methods that can be used to evaluate the weathering of a rock massif include
the sclerometer [8], but this instrument has the disadvantage of needing a clean surface for
testing and so it will indicate the value obtained on the less weathered region of the rock slab
and will provide no information of the weathering condition of material between the slabs.

Ultrassonic conductance behaviour
Rocks exhibit different transmissivity characteristics for ultrasonic waves depending on their
nature[7] and weathering level[2][5]. Albeit ultrasonic testing has been used for some years it
is now widely recognized as an important technique for conducting non-destructive diagnosis
on stone, and particularly of stone cultural heritages [3]. Ultrassonic velocity variation due to
anisotropies in rocks has been noticed on several lithologies [4].
Due to the expected anisotropies on schists, the ultrasonic behaviour should reflect more or
less strongly the mechanical discontinuities that also promote weathering. These planes force
a delay on propagation due to changes on the mechanical characteristics of the rock when the
ultrasonic waves are transmitted through them. If the ultrasonic waves are propagated
without the need to cross these discontinuities, they only propagate on a single section of
rock and the delay generated by those planes are not observable.

Setup for measurement
Testing was performed on several samples from one stone quarry located near Vila Nova de
Foz Côa town, the Poio quarry. Mainly exploited for agricultural purposes, usually pillars on
vineyards, it is commencing to be used as ornamental rock, but also as structural material for
small houses and annexes [8].
Measurements were obtained on cylindrical specimens using the setup shown on figure 1.
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Figure 1 – Testing setup for ultrasonic pulse velocity measurement – Pundit.

The test population consists of 18 specimens from 3 different samples that were identified on
the field with weathering conditions of W1, W2 and W3 level. This provided 6 specimens from
each sample, three of which were cut with schistosity parallel to the longitudinal axis of the
cylinder as seen on figure 2 a), and the other 3 perpendicular (Transversal), as seen on figure
2b.
Ultrasonic transducers were place at both ends of the cylinder and are represented as arrows
on figure 2, the conductive media used was echogel, medical echographic water based gel to
achieve the best conductivity as possible with the samples and homogeneity for all samples,
and testing was conducted over a layer of low density plastic.

a) Longitudinal schistosity orientation

b) Transversal schistosity orientation

Figure 2 – Testing setup for ultrasonic pulse velocity measurement – Pundit.
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Testing results
Results were grouped for each sample and schistosity direction and are shown at table 1.
Table 1 – Sumary of sample characteristics.
specimen

sample

dimentions (cm)

Initial weight

Dry weight

Natural
density

Dry
density

Ultrasonic
pulses

h

d

volume

g

g

g/cm3

g/cm3

μs

m/s

W1L1

1

10,83

5,42

249,41

689,20

689,10

2,76

2,76

19,9

5442,2

W1L2

1

10,82

5,42

249,18

685,10

685,00

2,75

2,75

19,8

5464,6

W1L3

1

10,81

5,42

248,95

689,60

689,50

2,77

2,77

19,9

5432,2

W1T1

1

10,83

5,42

249,41

683,80

683,70

2,74

2,74

20,0

5415,0

W1T2

1

10,82

5,42

249,18

685,40

685,30

2,75

2,75

20,4

5303,9

W1T3

1

10,81

5,42

248,95

686,00

685,90

2,76

2,76

20,3

5325,1

W2L1

4

10,81

5,42

248,95

658,30

654,70

2,64

2,63

18,0

6005,6

W2L2

4

10,86

5,42

250,10

658,90

655,40

2,63

2,62

18,1

6000,0

W2L3

4

10,84

5,42

249,64

662,30

658,90

2,65

2,64

19,6

5530,6

W2T1

7

10,81

5,42

248,95

631,30

628,30

2,54

2,52

48,6

2224,3

W2T2

7

10,84

5,42

249,64

627,90

625,10

2,52

2,50

52,7

2056,9

W2T3

7

10,79

5,42

248,49

637,40

634,60

2,57

2,55

49,9

2162,3

W3L1

3

10,84

5,42

249,64

629,50

627,20

2,52

2,51

26,3

4121,7

W3L2

3

10,85

5,42

249,87

630,10

627,80

2,52

2,51

28,0

3875,0

W3L3

3

10,85

5,42

249,87

628,80

626,50

2,52

2,51

26,8

4048,5

W3T1

5

10,85

5,42

249,87

641,10

638,90

2,57

2,56

47,4

2289,0

W3T2

5

10,82

5,42

249,18

638,30

635,90

2,56

2,55

45,6

2372,8

W3T3

5

10,80

5,42

248,72

639,20

637,20

2,57

2,56

42,2

2559,2

Specimen identification should be read on the first 2 letters the weathering level of the
sample, the third letter shows the direction of the cut, L for longitudinal and T for
perpendicular, and finally 1 to 3 for the 3 specimens tested.
It is clear that W1 and W2 samples present higher ultrasonic propagation values, as expected,
while W3 samples exhibits lower speeds. On the other hand, W2 samples present a larger
ratio of longitudinally propagating waves over transversal ones. If the results are plotted on a
transversal vs longitudinal velocity it is clearly visible the agglomeration effect over definite
areas for the 3 weathering levels of the tested samples (figure 3).
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Figure 3 – Distribution of samples based on the transversal/Longitudinal velocity for ultrasonic pulses.

Discussion of results
The analysis of the distribution of the samples on figure 3 immediately reveals a high
concentration for each weathering state evaluated at location using empirical methods, and
reveals the expertise of the operator and correctness of the method.
On the other hand the “path” of the values taken by the different values determined for the
ultrasonic pulses velocities also deserves some consideration.
From the W1 to W2 state (see figure 4), Longitudinal velocity values do not suffer reduction,
indeed they even slightly increase and this should be considered a small variation due to nonhomogeneity of rock massif, but, on the other hand, transversal velocity decreases sharply.
Justification of this aspect must arise from the weathering characteristics of these types of
rocks. Mechanical discontinuities facilitate the intrusion of water that accelerates weathering
along these planes, but the core of the rock stays, for some time, sane.
The path from W2 to W3 represents an increased weathering at the material between the
mechanical discontinuities, so the core of the rock material begins to be weathered, and not
only the material adjacent to the schistosity and fracture planes. During this path the
longitudinal velocity doesn’t present a visible change.
Tranversal/longitudinal ratio starts now to approach the 1:1 line (in red on figure 4) as
measured on W1 samples (where schistosity planes where present but not weathered, and so
the rock massif as a whole behaves with a large homogeneity) as the weathering state
progresses from W2 to W3. It is possible to assume that W4 state will present lower
propagation velocities for ultrasonic pulses, and also with transversal/longitudinal rates
nearer the 1:1 value as the core and edges of the lithic material becomes more uniformly
weathered.
The green lines on figure 4 dully represent “limits” for W1, W2 and W3 states. These values
are approximated and subjected to further testing.
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Figure 4 – Distribution of samples based on the transversal/Longitudinal velocity for ultrasonic pulses. The red line
shows 1/1 ratio. The green lines dully represent weathering state “limits”.

Conclusions
After analysis of the material and tests it is possible to conclude that field evaluation of
weathering state as commonly used at quarry is backed up by controlled conditions laboratory
testing.
For further refinement of the field classification it is possible to use the
transversal/longitudinal ratio of ultrasonic propagation velocity as it can be performed on the
field, on critical samples with the added advantage on being a fast, economical and nondestructive testing.
It is also possible to more precisely evaluate mechanical characteristics of lithic material to
be used on building structural elements.
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RESUMO
Analisa-se a viabilidade de utilização de equipamentos localizadores de G.P.S. comerciais de
baixo custo, vulgarmente comercializados para fins de recreio tais como geocaching, em
aplicações de cartografia geológica e geotécnica. Verificam-se as possibilidades de utilização
em escalas da ordem de 1:10000 a 1:2000, limitações e problemas associados a este sistema
assim como métodos e técnicas para garantir a melhor qualidade possível dos dados de
localização obtidos.
ABSTRACT
Use viability of low cost commercially available G.P.S. locating systems, usually sold for
entertainment proposes, as geocaching, is analyzed aiming for applications on geological and
geotechnical mapping on scales from 1:10000 to 1:2000. Different possibilities of use are
verified as well as its limitations and problems associated with this system. It is also discussed
some methods and techniques to improve reliability and data quality.
Palavras Chave: GNSS, georeferenciação, receptor de baixo custo, precisão
Key Words: GNSS, georeferencing, low cost receiver, accuracy

INTRODUÇÃO
A localização geográfica, o mais exacta possível, das estações, afloramentos ou locais de
recolha de amostras e sondagens, tem sido uma das características onde é possível ocorrer
um sem número de erros e lapsos, quer devido a problemas de interpretação e leitura das
cartas topográficas, desadequação das escalas utilizadas ao grau de pormenor do
levantamento ou alterações morfológicas e de toponímia.
Os sistemas de posicionamento global por satélite e georeferenciação parecem assim ser uma
ferramenta mágica que solucionam todos os problemas e embaraços que surgem na
localização de qualquer trabalho de geologia ou geotecnia.
É, no entanto, necessário conhecer as limitações e problemas inerentes à tecnologia de forma
a evitar diferentes erros que resultam, mais uma vez, numa localização menos exacta, ou
mesmo inaceitavelmente errada, do local a ser estudado.
Para uma descrição do funcionamento do sistema de posicionamento por satélite GPS, assim
como dos seus principais componentes recomenda-se a leitura dos documentos publicados em
locais de acesso público na Internet como www.nasa.gov.
LIMITAÇÕES DO SISTEMA
Os equipamentos de recepção do sinal G.P.S. de recreio utilizam o modo de funcionamento
SPS (Standard Positioning Service) cujas características são definidas pelo departamento de
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defesa americano [1] onde se indicam valores de precisão de posicionamento de 36 metros
em planimetria e 77 metros em altimetria, com um intervalo de confiança de 95%. O
departamento de defesa indica assim um erro de posicionamento do utilizador (URE) de 30
metros, sendo que em condições normais são espectáveis erros na ordem dos 10 metros.
No entanto esta precisão de posicionamento esteve negada até Maio de 2001 devido ao
mecanismo de protecção de sinal (SA – Selective Availability) que consiste na degradação
intencional do sinal de relógio dos diferentes satélites permitindo assim aumentar o erro de
posicionamento até cerca de 150 metros.
Após Maio de 2001 esta degradação intencional de sinal foi desligada pelo departamento de
defesa norte-americano (DoD) pelo que passou a ser possível obter os valores apresentados na
norma de 2001. Os efeitos na degradação de sinal são observáveis na figura 1.

Figura 1 – Dispersão obtida pela imposição da degradação intencional de sinais no
sistema G.P.S. (S.A.) pelo DoD. (fonte: http://pnt.gov/public/sa/timeline.gif)

Mais recentemente têm sido introduzidos sistemas de correcção em tempo real de algumas
das fontes de erro do sistema.
O funcionamento em modo diferencial (DGPS) permite obter correcções de posicionamento
até cerca de 3.2 metros [5]. Neste modo de operação os sinais captados dos satélites são
comparados com a posição conhecida numa estação fixa e retransmitidos para o receptor do
utilizador, corrigindo assim algumas das fontes de erro, nomeadamente os erros introduzidos
pela travessia da atmosfera. As correcções são válidas apenas para algumas dezenas, ou
poucas centenas, de quilómetros em redor da estação de referência, já que as condições de
propagação atmosférica são variáveis com a posição no globo.
Mais recentemente surgiram sistemas de correcção diferencial com modelos discretos de
ionosfera e troposfera com difusão dos sinais por satélites geoestacionários (WAAS – Wide
Área Augmentation System, norte-americana [6], e EGNOS – European Geostationary
Navigation Overlay System, um projecto da Agência Espacial Europeia - ESA). Estes sistemas
permitem a correcção em tempo real da posição até precisões inferiores a 2 metros, tendo
sido desenvolvidos como sistemas de aterragem de aeronaves por instrumentos [2]. O sistema
europeu encontra-se neste momento em fase de plena utilização, quer civil quer aeronáutica,
tendo sido aprovado para utilização em situações criticas, “safety of life” em 2 de Março de
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2011, depois de ter começado a fase de testes em 2005 e o pleno funcionamento ter sido
declarado em Outubro de 2009 [3].
ENSAIOS REALIZADOS
Foram utilizados diferentes modelos de receptores de recreio de diferentes fabricantes,
sendo apresentados em seguida o resumo dos testes realizados, tendo em vista a sua
utilização como ferramentas durante a fase de cartografia de campo.
Primeiramente foram realizados testes de tempo de estabilização de forma a verificar o
mínimo necessário para que o receptor indicasse uma posição de uma forma estável com um
mínimo de aleatoriedade (random walking). Todos os ensaios foram executados em condições
de boa visibilidade do céu, com poucos ou nenhuns obstáculos acima dos 10º de elevação.
Todos os equipamentos utilizados permitem a aquisição do sinal EGNOS e processam as
localizações tendo em conta a correcção diferencial transmitida por este sistema.
Considerando a situação mais corrente no decorrer de um levantamento geológico/geotécnico
onde o equipamento é ligado apenas junto a um local de interesse, sendo registadas as
coordenadas, após o que é desligado, convém saber os tempos necessários para a
estabilização dentro de limites razoáveis considerando a escala a que se pretende proceder
ao estudo.
A figura 2 apresenta dois aspectos de uma inicialização dita “morna” do equipamento, nesta
situação o almanaque contendo os parâmetros orbitais encontra-se carregado na memória do
receptor, estando os dados actualizados, mas o receptor foi deslocado, desligado, algumas
centenas de metros de um ponto anterior.
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Figura 2 – Traçado de deslocamento (verde) e afastamento de uma solução final
(vermelho) em função do tempo de leitura.

Na figura 2 o traçado a verde apresenta a distância corrigida no cálculo da solução de posição
entre cada intervalo de tempo (no caso foi escolhido um intervalo de 1 segundo) que se
apresenta na ordem dos 4 metros inicialmente, e se reduz para valores inferiores a 20cm à
medida que a qualidade das soluções de posição melhora pelo acumular de leituras. A
vermelho está indicado a distância à solução final (última medição considerada no ensaio) em
função do tempo de medição, observam-se as oscilações iniciais fortes, quando o
equipamento está a funcionar em modo SPS, reduzindo-se assim que é possível efectuar a
correcção DGPS-EGNOS. A tendência de oscilação diminui, assim como aumenta a tendência
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de concentração em torno do ponto médio da solução de posição (Figura 3).
4461338

4461337

4461336

Latitude

4461335

4461334

4461333

4461332

4461331

4461330

4461329
629488

629489

629490

629491

629492

629493

Longitude

Figura 3 – Traçado em planimetria das soluções iniciais de posição. Coordenadas UTM
(WGS84). O ponto inicial encontra-se a SE.

No caso do equipamento ser transportado ligado, de um local para o seguinte, ou após a
leitura inicial ter estabilizado, a tendência de oscilação diminui rapidamente, ficando em
regra dentro de valores inferiores a 1 metro (figura 4).
Este arranque “a quente” permite uma estabilização mais rápida da solução de posição obtida
pelas leituras do receptor G.P.S. diminuindo não apenas a amplitude das excursões, mas
também o total percorrido em redor do ponto de solução (figura 5).
A análise da evolução das soluções de posição ao longo de um período de tempo mais longo
fornece também algumas indicações sobre o comportamento dos equipamentos. Assim como
se observa na figura 6 a comparação dos deslocamentos e afastamentos à solução média final
podem ser relacionados com a entrada na solução de novos satélites e variações de HDOP
(Diluição de precisão horizontal).
Após a primeira fase de estabilização, os valores de grandes deslocamentos ocorrem
pontualmente seguindo-se uma fase de estabilização. Há ainda a considerar o factor da
distribuição geométrica dos satélites utilizados na solução (GDOP) que não é apresentado por
esta classe de equipamentos e influí consideravelmente na qualidade da solução final, como
se percebe se forem considerados os princípios subjacentes à técnica de trilateração.
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Figura 4 – Traçado de deslocamentos (verde) e afastamento de uma solução
final/tempo (vermelho).

Após a determinação da estabilidade da medição obtenível com equipamentos de recreio, é
necessário verificar a sua reprodutibilidade e fiabilidade quanto à correspondência das
coordenadas apresentadas e a posição verdadeira da antena receptora. Para tal realizaram-se
ao longo de diversos dias, medições num ponto fixo, coordenado à rede geodésica nacional
por meio de equipamento G.P.S. em modo relativo e pós-processamento (de monofrequência,
fase e código), tendo sido analisada a dispersão das soluções e o seu afastamento da solução
observada pelo equipamento de mais alta precisão. Estas medições realizaram-se após um
período de estabilização de 300 segundos, utilizando a média de 25 medições
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Figura 5 – Dispersão planimétrica das soluções de posição obtidas com arranque “a
quente”.
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Figura 6 – Traçados de deslocações (verde), e afastamento de uma solução final
(vermelho), número de satélites utilizados na solução (laranja) e HDOP (Azul).

Os resultados apresentam-se na figura 7 onde se pode observar a tendência para a
aglomeração das diversas medições numa área a Este das coordenadas obtidas pelo
levantamento de mais alta precisão. Este afastamento corresponde a cerca de 64 centímetros
em relação ao ponto mais próximo (REF-03 a REF-03d) e a cerca de 1.36 metros em relação ao
mais afastado (REF-03 a REF-03e) sendo a distância do ponto de referência para o lugar
geométrico das médias das coordenadas obtidas pelo G.P.S. de recreio muito próximo de 1
metro, e a dispersão máxima a partir deste ponto de cerca de 35 centímetros.

.
Figura 7 – Posições obtidas em diferentes datas pela média de 25 leituras após um
período de estabilização (a verde) e a posição obtida por DGPS relativo de precisão (a
vermelho). As coordenadas referem-se ao Datum Lisboa, Ponto Fictício.
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DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Após a análise dos ensaios realizados com vista à aferição da qualidade da georeferenciação
dos dados do levantamento geológico/geotécnico que se pretendia executar durante a fase de
recolha de informação “in situ” com o auxílio de equipamentos G.P.S. de recreio é possível
verificar os seguintes pontos:
a)
Os equipamentos de G.P.S. de recreio quando aliados a sistemas de correcção de
tempo real (D.G.P.S.) com transmissão por satélites geoestacionários (WAAS e EGNOS)
apresentam níveis de qualidade das soluções de posição bons quando se pretende realizar
uma cartografia à escala de 1:10000. Como exemplo no caso de se pretender utilizar
simbologia com 1mm de representação na cartografia final, esta ocupa um espaço de cerca
de 10 metros de diâmetro, cerca de 10 vezes superior ao erro esperado através da localização
por G.P.S. No caso extremo de o erro U.R.E. chegar aos 2 metros como indicado pela E.S.A. é
ainda possível a sua utilização à escala 1:5000 ou mesmo 1:2000, apesar de neste extremo ser
aconselhável a verificação cuidada dos resultados.
b)
É sempre exigido um período de estabilização, em face aos resultados de nunca
menos de 300 segundos, sendo mesmo preferível os 600 segundos. Será assim boa prática,
aquando da recolha de dados no local de interesse, começar por escolher um local adequado
para a colocação do equipamento receptor, com uma boa visibilidade para o céu e adequado
posicionamento da antena, deixando-o em medição enquanto se efectuam as outras
operações necessárias ao levantamento. No fim destas operações dever-se-á proceder à
leitura da solução final apresentada pelo equipamento. Há a considerar que muitos
equipamentos possuem a capacidade de efectuar médias às soluções encontradas. No caso de
se pretender uma maior informação quanto à dispersão das leituras, dever-se-á efectuar
diversas medições ao longo do tempo de permanência no local, em particular em locais com
visibilidade deficiente do céu, devido a obstruções como paredes ou folhagem intensa.
c)
Os sinais EGNOS, provenientes de satélites mais afastados da superfície da Terra, são
também mais facilmente bloqueados mesmo por uma vegetação não muito densa, ou por
obstáculos altos nos azimutes próximos de 180º. Devem assim, os resultados obtidos em
condições mais deficientes de visibilidade do céu, ser sujeitos a uma análise cuidada.
d)
É necessário ter em atenção o factor de geometria da distribuição dos satélites, uma
vez que estes equipamentos não apresentam avisos em situações de GDOP desfavorável,
evitando medições em condições de alinhamento ou concentração de satélites em áreas
estreitas do hemisfério visível, tendo o utilizador que proceder à análise da sua dispersão,
visualmente, no ecrã dedicado à distribuição espacial dos satélites. Este factor serve de
justificação também para a forma da dispersão dos pontos em planimetria, geralmente
formas alongadas segundo a direcção onde se encontra um menor número de satélites.
e)
Os equipamentos G.P.S. de recreio apresentam-se como alternativas razoavelmente
fiáveis para levantamentos que não exijam um elevado grau de precisão, e quando
manuseados tendo em atenção as limitações próprias do sistema, em especial quando
utilizados próximo dos seus limites técnicos. Deverão os resultados ser sempre, no entanto,
sujeitos a confirmação por outros métodos cartográficos e de referenciação, em especial em
situações críticas, ou em levantamentos de maior pormenor.
Não foram tidas em conta nesta análise da qualidade de localização por receptores G.P.S. de
recreio os dados referentes à altimetria, uma vez que esta, tal como descrita nos parâmetros
do sistema [1] se apresenta com erros aproximadamente 3 vezes superiores aos encontrados
em planimetria tal como se observa nos dados registados para a obtenção da figura 6 onde é
possível verificar um desvio padrão próximo dos 3 metros para a altimetria e cerca de 3 vezes
menor para a planimetria (figura 8). A vermelho encontram-se os dados obtidos com
HDOP/VDOP (diluição de precisão horizontal e vertical) superiores a 3. Apresentam-se
também os registos para os dados das figuras 2 (figura 9) e 4 (figura 10).

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING UBI2011 - 28-30 Nov 2011 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

Figura 8 – Registo das soluções para uma das posições apresentadas na figura 7.
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Conclusões
Com a introdução de sistemas de correcção em tempo real por satélite os sistemas de
posicionamento autónomos portáteis conseguem hoje em dia uma qualidade suficiente para
serem utilizados em muitas aplicações de cartografia geológica e geotécnica a escalas 1:5000
ou, com menor segurança, a escalas próximas de 1:2000.
Os receptores de recreio apresentam-se assim como alternativas económicas e com um grau
de fiabilidade suficiente para uma vasta gama de tarefas no domínio da cartografia em
escalas médias e grandes que não se resumem à geologia e geotecnia, mas também nos
sistemas de informação geográfica, já que muitos apresentam a capacidade de interligação a
sistemas de bases de dados e permitem a aquisição de imagens georeferenciadas e por vezes
com receptores GNSS integrados apresentando performances apreciaiveis [7].
Os dados obtidos neste trabalho foram obtidos antes da declaração de qualidade aeronáutica
do sistema EGNOS. Está assim aberto campo para um aumento de qualidade no
posicionamento planimétrico e a estudos futuros com vista a garantir um aumento de
qualidade neste, mas também na componente altimétrica, que continua a ser o maior
problema em termos cartográficos.
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ABSTRACT
Airports benchmarking depends on airports performance and efficiency indicators which also are important issues for several
stakeholders: business and operational managers, regulatory bodies, airlines and passengers. There are several sets of
indicators to evaluate airports performance and efficiency as well as several techniques to benchmark such infrastructures.
The aim of this work is to provide all stakeholders with a more user-friendly tool to benchmark airports. Thus using MacBeth,
a Multi-Criteria Decision Analysis tool, we evaluate firstly the performance of Portuguese airports and secondly the efficiency
of a set of worldwide ones. The results show that this particular approach is a very promising one mainly if compared with
those traditionally in use.
Key-Words: MacBeth, Multi-Criteria Decision Analysis, Benchmarking, Airports.
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1. INTRODUCTION
The main goal of this work - developed under Business Models for Airport Development and
Management (AIRDEV) Project within MIT-Portugal Program - is to show that airports benchmarking
is also possible using a Multi-criteria Decision Analysis (MCDA) tool called Measuring Attractiveness
by a Categorical Based Evaluation Technique (MacBeth). Macbeth uses performance and efficiency
indicators to support benchmark results and may adapt each stakeholder point of view by changing
easily the weight of each indicator. Also Macbeth is useful to evaluate not only the real importance
of the selected set of indicators but also its correct weight.
This work is a part of an MSc Thesis in Aeronautical Engineering and so data collected from
Airports Council International (ACI) in 2006 [1] and from Ferreira et al. in 2010 [2] is only related
with airports airside, particularly: movements, passengers, cargo, runways, aircraft parking slots
and areas of both passenger and cargo terminals.
The work is structured as follows: state of art supporting some insights in airports
benchmarking and performance/efficiency indicators; description of Multi-Criteria Decision Analysis
approach in general, and MacBeth tool in particular; presentation of a case study concerning
portuguese airports and a set of worldwide ones; and finally some conclusions about future research
on this specific field.

2. AIRPORTS BENCHMARKING AND PERFORMANCE INDICATORS
Benchmarking is a self-improvement tool for any organization: it allows identifying own strengths
and weaknesses, to compare itself with others, and to learn more on how to improve efficiency.
Benchmarking is an easy way to find and adopt the best practices to achieve the desired results.
Graham [3] underlines that benchmarking within airport industry began to be accepted as
an important management achievement just fifteen to twenty years ago mainly because in the past
commercial and business pressures within the airport sector were less pronounced and airports
were quite almost under governmental ownership.
Airport benchmarking is a key component of the airports planning procedure. It is a process
that being statistical is an accounting one too used to monitor airports performance indicators.
Benchmarking is a key feature to the implementation of an airport’s strategic plan and its
importance goes so far as to identify best practices to increase efficiency and quality.
ACI [1:51] summarizes the benchmarking process as follows:
•
•
•
•
•

Is about management and organizational change first, measurement and technology
second;
Provides a diagnostic tool to check whether all systems are in alignment and working
properly;
In a Self-Benchmarking basis is an excellent management tool to monitor performance
improvements;
When external is an effective way to identify best practices to see if they can be
incorporated into an organization and to identify faulty practices to see if they can be
eliminated;
A tool to link strategic goals, employee involvement and productivity.

Humphreys and Francis [4] enumerate the ones that can be particularly interested in the
airports benchmarking process:
•
•
•
•
•

State/Government, for economic and environmental regulation reasons;
Airlines, to compare costs and performance across airports;
Managers, to run the own business;
Passengers, to evaluate how they are served;
Owners, to understand business performance and how to return the investment.

To accomplish with all these requirements in practice the benchmarking process may
appear in two different versions [1]:

1

[1:5] means that the following texto can be found in [ACI, page 5]
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•
•

A partial one, assessing and comparing individual processes and functions, or even
services;
A holistic one, assuming a systematic approach to define and assess a critical set of
processes and functions, or even services, which when taken all together may give a
precise indication about the relative performance of the entire organization.

So there may be two different kinds of benchmarking too:
•
•

Internal, comparing the organization performance of processes, functions, and services
over time;
External, comparing performance across organizations at a precise moment in time and
through time.

Benchmarking is viable when there are a limited amount of correlated indicators to take
into account. So it is important to establish previously with careful the goal of the ranking to be
produced. If the goal is concerning the airport management the number of passengers will be one of
the key elements; but if the goal is concerning the passengers and their satisfaction the number of
runways may be out of focus. So it is crucial to choose the proper set of indicators for each
stakeholder.
There are several works on airport benchmarking each one using different performance
indicators. Some of them use single indicators as, for example, number of aircraft parking positions,
while others consider complex indicators as, for example, number of passengers per area of
passenger’s terminal. As previously referred this work uses both: single and complex airside
performance indicators.
The single performance indicators can be divided in two major groups, inputs and outputs,
as follows (respectively):
•
•

Runways, Aircraft Parking Positions, Area of Passenger Terminal, Area of Cargo
Terminal;
Movements, Passengers, Cargo.

The complex performance indicators are based on these inputs and outputs, as follows:
•
•
•
•

Number of Processed Passengers / Area of Passenger Terminal;
Cargo Volumes / Area of Cargo Terminal;
Number of Aircraft Operations / Number of Aircraft Parking Positions;
Number of Aircraft Operations / Number of Runways.

As previously mentioned the main goal of this work is to achieve airports ranking by using a
(new) multi-criteria approach allowing the one who is applying it to choose properly both the
indicators and the related weights. This enables all the interested parts (including passengers) to do
their own ranking which may be compared at the end of the entire process. Another interesting
feature of this method is the ability to compare the performance either of the airport with other
similar infrastructures or the own airport in different years thus offering to airport manager the
possibility to be in touch with the evolution of the infrastructure.
In Chapter 4 we use MacBeth to rank airports in two ways thus underlining the versatility of
such tool:
•
•

Performance of Portuguese Airports (single indicators);
Efficiency of a Set of Worldwide Airports (complex indicators).

3. MULTI-CRITERIA DECISION ANALYSIS APPROACH AND MACBETH TOOL
Since the beginning of History that Man takes decisions. Probably this is one of the most common
tasks of Mankind. Every day one finds a set of problems and related decisions that are neither easy
nor linear to take. When deciding on something generally one takes into account several criteria
more or less conflictive. In a stress situation if one must consider just one factor usually the option
is the most relevant. According to Barrico, 1998; cited by Raposo [5:23], multi-criteria decisions
processes are, for example:
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•
•

Choosing the right spot to a bridge construction, where the criteria could be the cost,
the impact on the river (environmental and the utilization of the river), the volume of
traffic, the impact on the river banks, the esthetics, the crossing cost, etc.;
Find the most economic routes to do the pick-up/delivery of products to the clients of
a determined company, where the criteria could be the time, the distance, de delay,
the traffic, etc..

For each one of the described examples there are conflicts between several criteria and so
the decision maker has to consider the pros and cons of each one to reach the final (optimal)
solution. This is the basis of a multi-criteria decision problem.
According to Gomes et al., cited by Raposo [5:4], one may define Multi-Criteria Decision
Analysis (MCDA) as the set of techniques which has the goal to investigate a several number of
alternatives over multiple criteria and objectives in conflict.
In fact MCDA is one of the available tools that deciders may use to better understand
complex situations and to solve multi-criteria problems; others purely mathematical like Data
Envelopment Analysis (DEA), Stochastic Frontier Analysis (SFA) and Regression Analysis (R) have a
more complex methodology which exceeds a lot the requirements for this work.
But even using MCDA approach there are several different ways to obtain and analyze the
final results. Boyssou, 1990; cited by Raposo [5:4], ranks this way the advantages of MCDA:
Construction of a dialogue basis between analysis and deciders, making use of diverse
common views;
• Ease of incorporating uncertainties about the data on each point of view;
• Interpretation of each alternative as a compromise between objectives in conflict. This
argument highlights the fact that rarely will be found one situation where one of the
alternatives will be superior to the others in every point of view.
From the previously explanation it is easy to understand how important is to airport
stakeholders a MCDA approach supporting a decision making process; being this work MCDA based it
is necessary to choose the related most appropriate tool:
•

•
•

First, it is necessary to define its requisites, that is, consistent ones simultaneously
efficient and functional;
Second, it has to be user friendly, as decision makers need a tool that as easily as the
weights of each criteria change the interpretation of the results remains intuitive;

After analyzing some MCDA options like ELimination Et Choix Traduisant la Realité, that is,
ELimination and Choice Expressing REality (ELECTRE), Preference Ranking Organization Method for
Enrichment of Evaluations (PROMETHEE), Weighted Sum Model (WSM), Weighted Product Model
(WPM) and Measuring Attractiveness by a Categorical Based Evaluation Technique (MacBeth), we
chose the last one as the tool that fits all the above mentioned requisites. As Bana e Costa et al. [6]
underlines this is a user friendly multi-criteria decision analysis approach that requires only
qualitative judgments about differences of value to help a decision maker, or a decision-advising
group, to quantify the relative attractiveness among several options.
MacBeth is a Humanistic, a Interactive, and a Constructive tool because [7:1]:
•
•
•

Humanistic in the sense that it should be used to help decision makers ponder,
communicate, and discuss their value systems and preferences;
Interactive because this reflection and learning process can best spread through sociotechnical facilitation sustained by straightforward question-answering protocols;
Constructive because rest on the idea that full-bodied convictions about the kind of
decision to make do not (pre-)exist in the mind of the decision maker, nor in the mind
of each of the members of a decision advising group, but that it is possible to provide
them with help to form such convictions and to build robust (shared) preferences
concerning the different possible options to solve the problem.

Thus before to develop any model it is necessary to obtain the larger amount of data as
possible about what it is to be studied; this step led the decision group to have a global view about
decisions to be taken; therefore this will turn the final result more robust.
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After the collection of data next step is to create a decision tree, that is, a decision model;
in this tree nodes correspond to indicators that are going to be taken into account; so the choice of
nodes are one of the key questions in the development phase.
After the indicators choice next step is to get data needed to fill the performance table of
each indicator; this is a crucial step even influencing node choice because only if data collection
fills the performance table for each indicator it is possible to use that indicator within the work.
Within next step each decider defines the attractiveness of each indicator in the tree;
MacBeth divides the scale of attractiveness in seven verbal values: no difference, very weak, weak,
moderate, strong, very strong and extreme; after considering the attractiveness of each node the
deciders must define the attractiveness difference between each pair of indicators in the model
too.
After the introduction of these values for each node it is possible to produce a robustness
table still giving the opportunity to the decider to adjust the sensibility of the model.

4. CASE STUDY
The case study is divided into two parts. In 4.1 we construct an alternative airports ranking to those
produced by ACI [1] using MacBeth tool and related weights attributed by a set of aeronautical
specialists; also we obtain a richer solution since instead of tanking in account just one criteria at a
time [1] this new method allows to aggregate simultaneously several ones. In 4.2 we use data
collected from Ferreira et al. [2] to produce an efficiency ranking which not only provides more
information in a more user friendly way to stakeholders but also allowing either an easier
comparison between the value of each airport in each criteria or an easier decision about which
criteria might be improved in each airport to enable an overall increase in the ranking.

4.1 Single Performance Indicators
The Airports Council International (ACI) annual report ranks airports by single criteria (Aircraft
Movements, Commercial Passengers, and Cargo) where the airport holding the higher value in each
criteria get the first (absolute) position in that specific ranking.
Alternatively we assume that this data may be exploited to produce an overall ranking
embracing several criteria where the airport in the first place must be the one with the best
(relative) classification within a combination of all the selected criteria.
Thus we use MacBeth approach to produce a ranking of airports based on a combination of
criteria and related weights attributed by a set of aeronautical specialists.
Using ACI [1] World Traffic Report we collect data (Aircraft Movements (AM), Commercial
Passengers (CP) and Cargo Processed (Cg)) from Portuguese Airports (Faro (FAO), Flores (FLW),
Funchal (FNC), Horta (HOR), Lisbon (LIS), OPorto (OPO), Ponta Delgada (PDL), Porto Santo (PXO)
and Santa Maria (SMA)) as shown in Figure 1. Data collected is precisely our performance indicators.

Figure 1- Data (and related performance single indicators)
from Portuguese airports, 2006. (Adapted from [1])

The value tree required for MacBeth tool is that of Figure 2.
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Figure 2 - Value tree to benchmark Portuguese airports

As mentioned above we asked for the opinion of 30 aeronautical specialists (Portuguese,
Spanish and Brazilian), about weights (%) to attribute to (Aircraft) Movements, (Commercial)
Passengers and Cargo within an airport:
•
•
•

(Aircraft) Movements, includes the number of planes landing/taking-off on/from the
airport;
(Commercial) Passengers, includes the number of passengers who arrive and depart
into/from the airport;
Cargo, includes the number of tons of cargo that arrive and depart on/from the airport
being domestic or international, freight or mail flights.

The group of 30 specialists include 8 (26.70%) academics from several universities, 5
(16.70%) from airliners staff, 10 (33.30%) from regulatory entities, and 7 (23.30%) from industry
sector. The sum of asked weights necessarily would be 100.00%.
The result of this survey, that is, weights (%) to attribute to each criterion, is that of Figure
3.

Figure 3 - Single criterion weights (%) to
benchmark Portuguese airports

Thus we use MacBeth to rank airports based on a combination of the above mentioned three
criteria and related weights, as shown in Figure 4.

Figure 4 - MacBeth robustness analysis to benchmark Portuguese airports
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Where:
represents the dominance - an option dominates other if it is at least as
attractive as the other in all criteria and if it is more attractive than the other in at least one
criteria; and
represents the additive dominance - an option additively dominates other if it is
always more attractive than the other through the use of an addictive model under a set of
constraints.
Figure 4 evidences that Lisbon (LIS) obtains the best score within this (aggregated) ranking
since it gets the higher values facing all three criteria, followed by Oporto (OPO) that although not
having the second position in Passengers criteria (Faro (FAO) hold this position) nevertheless is
second in the ranking, and third place belongs to Faro airport (FAO).
Observing all three (separate) rankings of ACI [1] we may conclude that Lisbon (LIS) is the
best of the Portuguese airports within each of them, Oporto (OPO) becomes second within both
Aircraft Movements and Cargo criteria and is third in Passengers one, and Faro (FAO) gets the
second position in Passengers, the third one in Movements, and is sixth in Cargo.
The advantages of MacBeth facing all stakeholders are mainly of three orders: firstly, it
allows a wider view over all airports; secondly, it allows a better understanding of the position of
each airport within both each criteria and the global ranking; thirdly, it allows an adjustment of
weights to forecast the related impacts on a specific airport within its benchmarking process.

4.2 Complex Performance Indicators
Based on the above mentioned results we go further in MacBeth potential producing an efficiency
ranking instead of a performance one. However it is necessary to search for complex performance
indicators/criteria.
Ferreira et al. [2] obtain an efficiency ranking of some worldwide airports, specially
focused on Brazilian infrastructures, using a DEA approach. Thus we use the same data from the
same set of airports to obtain an efficiency ranking based on MacBeth. Ferreira et al. [2] use 7
single performance criteria to produce their ranking: 4 Inputs (Number of Runways (A), Number of
Aircraft Parking Positions (B), Area of Passenger Terminal (C), and Area of Cargo Terminal (D)) and
3 Outputs (Number of Aircraft Operations (E), Number of Processed Passengers (F) and Cargo
Volumes (G)), (Figure 5).

Figure 5 - Data (and related single criteria) from a set
of worldwide airports [2]

If we introduce these single performance criteria within MacBeth, as in 4.1, we would
produce not an efficiency ranking but a performance one. Then it is necessary to create new
criteria, which we call complex ones, combining the above mentioned inputs and outputs as
follows:
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•
•
•
•

A = Number of Processed Passengers / Area of Passenger Terminal;
B = Cargo Volumes / Area of Cargo Terminal;
C = Number of Aircraft Operations (Movements)/ Number of Aircraft Parking Positions;
D = Number of Aircraft Operations (Movements)/ Number of Runways.

As in 4.1 we ask for the opinion of 30 aeronautical specialists about weights (%) to attribute
to altogether those 4 Inputs (Runways, Aircraft Positions, Area of Passenger Terminal, Area of Cargo
Terminal) and 3 Outputs (Movements, Passengers, Cargo). The sum of weights necessarily would be
100.00%.
We separate inputs and outputs verifying in a glance that the importance given to inputs
criteria is 44.00% and to output ones is 56.00%. Within inputs, and after ponder the percentages, we
obtain: 23.68% to Runways, 30.56% to Aircraft Parking Positions, 29.56% to Area of Passenger
Terminal and 16.20% to Area of Cargo Terminal. Within outputs, and after ponder the percentages,
we obtain: 42.00% to Passengers, 36.00% to Movements and 22.00% to Cargo. Thus combining all
these inputs and outputs we obtain the following complex performance criteria (Figure 6):
•
•
•
•

A = 25.80%;
B = 24.70%;
C = 21.60%;
D = 27.90%.

Figure 6 - Complex criterion weights (%) to
benchmark a set of worldwide airports

Figure 7 summarizes data of Figure 5 but adapted now to our complex performance criteria.

Figure 7 - Data concerning each complex criteria
to benchmark a set of worldwide airports
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Thus we use MacBeth to rank airports based on a combination of the above mentioned four
complex criteria and related weights, as shown in Figure 8.

Figure 8 - MacBeth robustness analyses to benchmark Portuguese airports

Just before to analyze MacBeth results let’s see those obtained by Ferreira et al. [2],
(Figure 9).

Figure 9 - Efficiency ranking for a set of worldwide airports [2]

Ferreira et al. [2] put on the top of efficiency 9 Airports (from left to right, that is, from
Guarulhos to Tegel, in Figure 9). Efficiency starts dropping with Montreal airport (10th position
within the ranking) till Nicola Tesla airport (18th position within the ranking) which has a score
around 60.00% of those 9 in the top.
The results obtained with MacBeth approach are quite different. From Figure 8 it is possible
to observe how MacBeth allows a better understanding of each criteria values and how benchmark
among airports gets more understandable too:
•

•
•

Individually, Tegel achieves the best position, that is 100.00%, within criteria A (Number
of Processed Passengers / Area of Passenger Terminal), Manaus within criteria B (Cargo
Volumes / Area of Cargo Terminal), Calgary within criteria C (Number of Aircraft
Operations (Movements)/ Number of Aircraft Parking Positions), and Munich within
criteria D (Number of Aircraft Operations (Movements)/ Number of Runways);
Combining all criteria, that is, within the overall criteria, Tegel airport is the most
efficient and Ezeiza airport is the less efficient; Munich is 2nd, Manus is 6th and Calgary
is 7th;
In comparison with the ranking of [2] Guarulhos is now 8th, Viracopos is 15th, Tampa is
4th, Changi is 3rd, and Schoenefeld is 9th.

Although results are quite different between both approaches we prove that it is also
possible to construct a ranking of efficiency using MacBeth. This tool allows any stakeholder to
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analyze easily the position of any airport within the raking. Also it’s possible to understand easily
changes needed within the airport to modify its individual and overall classification.
The disadvantage of MacBeth to benchmark airports is the subjectivity of criteria weights
which is possible to mitigate in two ways: by using only the opinions of specialists in the appropriate
fields of knowledge, and by getting as much answers as possible so that related average values are
as close as possible with reality.
MacBeth approach also provides a sensitivity analysis tool on possible impacts of each
criteria weight changes. See the example of Figure 10 where weight of criteria A is 25.80%. At this
stage Tegel has an overall score around 57.50% and Munich around 42.50%. If for any reason this
criteria weight decreases, that is, if its importance decreases, from 25.80% to less than 10.50%
(keeping the proportionality among all other criteria) then Munich airport will have an overall score
higher than Tegel airport. But in this particular case it will be necessary a drastic change (around
15.00%) in the specialists opinion.

Figure 10 - Macbeth sensitivity analysis on A criteria weight
for Tegel and Munich airports

5. CONCLUSIONS
Benchmarking is a self-improvement tool for any organization as it allows to identify own strengths
and weaknesses, to compare itself with others, and to learn more on how to improve efficiency.
There are several works on airport benchmarking each one using different performance
indicators; some of them use single indicators as, for example, number of aircraft parking positions,
while others consider complex indicators as, for example, number of passengers per area of
passenger’s terminal.
It is easy to understand how important is to airport stakeholders a MCDA approach
supporting a decision making process. The main goal of this work is to achieve airports ranking by
using a (new) multi-criteria approach allowing the one who is applying it to choose properly both
the indicators and the related weights.
This work uses MacBeth to rank airports in two ways thus underlining the versatility of such
tool: the performance of Portuguese airports (using single indicators), and the efficiency of a set of
worldwide airports (using complex indicators). Thus:
•
•

Macbeth has the ability to compare the performance either of the airport with other
similar infrastructures or the own airport in different years, offering to all stakeholders
the possibility to be in touch with the evolution of the infrastructure;
Macbeth allows any stakeholder to analyze easily the position of any airport within the
raking, and to understand easily changes needed within the airport to modify its
individual and overall classification.

The disadvantage of MacBeth to benchmark airports is the subjectivity of criteria weights
which is possible to mitigate in two ways: by using the opinions of specialists in the appropriate
fields of knowledge, and by getting as much answers as possible so that related average values are
as close as possible with reality.
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Next research steps will be focused on: to rank the efficiency of Portuguese airports; and to
introduce on Macbeth new criteria based on quite different, but complementary, technical and
economic constraints to improve robustness of airports benchmark.
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Área Científica – CT 12 – Gestão Industrial, Produção e Manutenção
Resumo
Existem diversos tipos e configurações de redutores de velocidade, sendo os mais comuns os redutores de velocidade
por engrenagens. O método de montagem mais utilizado para fixação de rodas dentadas nos veios de redutores é,
sem dúvida, a montagem por chaveta, apesar de limitações relacionadas com as velocidades de rotação, velocidades
periféricas, as cargas e os momentos admissíveis. Há situações que exigem o recurso a outras técnicas de montagem,
nomeadamente à montagem por interferência. O artigo centra-se num estudo efectuado em conjunto pelos
investigadores (incluindo um aluno de Mestrado Integrado em Engenharia Mecânica) da FCT-UNL e a SEW-Eurodrive
Portugal.
O trabalho desenvolvido visou o estudo da montagem por interferência tendo em conta a gama de materiais
normalmente utilizados, as dimensões típicas das rodas e dos veios montados e os meios existentes na empresa.
Palavras-chave: Montagem por Interferência, Redutores, Rodas Dentadas, Engrenagens, Montagem por aperto

Introdução
Existem vários tipos de montagem entre um veio e o cubo da roda. Estes tipos de montagem
permitem a transmissão de movimento de rotação e, por consequência, de potência. A
montagem de uma roda dentada num veio deve ser suficientemente rígida (de forma a
suportar as cargas a que estará sujeita) e desmontável (de modo a permitir uma fácil
substituição do veio ou roda dentada em caso de avaria).
Dos tipos de montagem conhecidos pode-se fazer a seguinte distinção quanto ao tipo de
fixação adoptada:
 Fixação por forma
 Fixação por atrito

Fixação por forma
A fixação por forma consiste no acoplamento da roda dentada no veio por intermédio de
semelhança de geometrias. Esta semelhança de geometrias é conseguida, no caso das
chavetas e dos cavaletes, por inserção de um elemento exterior ao veio. No caso dos veios
estriados e da fixação poligonal, esta semelhança é atingida por uma forma geométrica
especial das superfícies de contacto no veio e no cubo da roda dentada.

Fixação por atrito
Neste tipo de fixação, o atrito existente entre as superfícies de contacto, surge como factor
impeditivo do movimento relativo das peças acopladas. Para este atrito se manifestar, é
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necessário que ambas as superfícies de contacto estejam em permanente contacto, algo que
é conseguido através da existência de interferência entre ambos os componentes.
Um ajustamento com interferência entre um veio e uma roda significa que a cota mínima do
diâmetro exterior do veio é maior que a cota máxima do diâmetro interior do cubo da roda.
Ou seja, para se conseguir o encaixe do veio no cubo da roda vai ter que ocorrer uma
diminuição do diâmetro exterior do veio e/ou um aumento do diâmetro interior do cubo da
roda. A soma algébrica desta diminuição do diâmetro da circunferência exterior do veio e/ou
aumento do diâmetro da circunferência interior do cubo da roda é exactamente o que se
entende por interferência da montagem (1).
Assim, a interferência pode ser expressa em função do aumento do raio interno do cubo da
roda, e da diminuição do raio externo do veio, (2):

Onde:
- interferência (aperto) diametral de montagem (m);
– deslocamento radial do cubo da roda (m);
– deslocamento radial do veio (m).
A Figura 1 ilustra a interferência que ocorre num ajustamento entre um veio e um furo:

Figura 1 – Um ajustamento com interferência (3)

Devido a esta interferência e ao permanente contacto entre ambos os componentes, inerente
a este tipo de fixação, vai ocorrer uma melhor distribuição de tensões na montagem (1)
(quando comparado com a fixação por forma) possibilitando a transmissão de movimentos de
rotação elevados/muito elevados (4) e sem desbalanceamento a altas velocidades. Estas
características fazem deste tipo de fixação, uma montagem fiável, eficiente e duradoura.
Uma montagem por interferência, permite um contacto com aperto entre as partes mantendo
portanto as duas peças juntas permanentemente. Assim, é estabelecida uma maior
resistência de montagem pois é criada uma pressão radial em ambas as superfícies de
contacto (5). São montagens compactas e estéticas em aparência (6). A capacidade de carga
deste tipo de montagem depende de vários parâmetros como por exemplo: valor de
interferência, dimensões físicas, propriedades do material, precisão geométrica das peças e o
estado das superfícies de contacto das peças a montar (5).
Neste tipo de fixação, a montagem pode ser feita por aperto de cone, por aplicação directa
de uma força
(montagem por aperto a frio)
e por método
térmico
(aquecimento/arrefecimento do material) (7).
No caso de uma montagem feita por aperto de cone, a interferência é conseguida através da
existência de uma certa conicidade no veio que, após a montagem, vai permitir o
acoplamento das duas peças através da deformação elástica das respectivas peças.
Na montagem por aperto a frio, o veio é forçado a entrar no cubo da roda através da
aplicação de uma força, deformando o mesmo, bem como o cubo da roda até se conseguir o
encaixe. Ou seja, a força aplicada vai deformar os dois elementos mecânicos, até conseguir
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reduzir de tal maneira a interferência existente entre eles, que permita o encaixe dos
mesmos.

Montagem por interferência com aquecimento/arrefecimento de peças
Na montagem por interferência com aquecimento/arrefecimento de peças, aquece-se o cubo
da roda de forma a se obter uma expansão do mesmo e/ou arrefece-se o veio (contraindo-o)
de modo a reduzir a interferência existente e se conseguir o pretendido encaixe.
Neste tipo de montagem, ao contrário do método por aplicação directa de uma força, a
operação é feita sem qualquer aplicação de força, ou seja, é feita livremente. Assim, não há
qualquer dano na superfície do material resultante deste método de montagem (8). Depois de
montados, os elementos mecânicos são deixados à temperatura ambiente até que retornem à
mesma permitindo que se estabeleça um campo de pressões (que vai manter as duas peças
fixas) na superfície de contacto entre os dois elementos mecânicos (9).
A equação que explica este comportamento de expansão e contracção pode ser descrita pela
relação (10):
Onde:
- coeficiente de dilatação linear do material (por °C);
- gradiente de temperaturas do material ( °C);
- raio inicial do componente em questão (m).
Vai ser exactamente deste método de montagem que o presente artigo vai tratar.
A Figura 2 ilustra alguns dos procedimentos da montagem por interferência com
aquecimento/arrefecimento de peças:

Figura 2 – a) Arrefecimento do veio; b) Aquecimento da roda dentada.

Para se efectuar uma montagem por interferência, há diversos factores que devem ser
previamente conhecidos de modo a garantir o sucesso de toda a operação:
 Diâmetro de aperto e sua classe de ajuste.
 Material dos componentes a montar.
 Pressão de aperto entre componentes.
 Tensões de corte máximas.
 Momento de rotação transmissível sem escorregamento.
 Temperaturas de arrefecimento/aquecimento dos componentes.
 Velocidade crítica de rotação.

1- Diâmetro de aperto e sua classe de ajuste.
Através da visualização dos desenhos técnicos dos componentes é possível obter informações
relativas ao diâmetro de ajuste (diâmetro de aperto), bem como às tolerâncias. Assim, será
possível definir a interferência mínima e máxima existentes entre os componentes.
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No caso de impossibilidade de obter as informações referidas por via de análise de desenhos,
deve-se proceder à medição do diâmetro do veio e do diâmetro interior da roda dentada
obtendo-se um único valor de interferência.
O conhecimento destas dimensões é de importância extrema pois será a partir dela que a
interferência da montagem será calculada.

2- Material dos componentes a montar.
É necessário um bom conhecimento dos materiais constituintes de cada um dos componentes
envolvidos na montagem (veio e roda dentada) de forma a obter as principais características
mecânicas e químicas dos mesmos. As propriedades mecânicas que deverão ser conhecidas
serão:
- Tensão de cedência do material;
- Coeficiente de dilatação linear térmica;
- Coeficiente de Poisson;
- Módulo de elasticidade longitudinal.
Após o conhecimento destes parâmetros, poder-se-á então determinar quais as condições
críticas para uma determinada montagem dependendo da interferência escolhida.

3- Pressão de aperto entre componentes.
A pressão de aperto entre componentes deve ser calculada tomando em consideração o ajuste
mais provável, ou seja, o ajuste médio correspondendo à interferência média,
entre
componentes. As rugosidades presentes na zona de contacto do veio com o cubo da roda
também irão ter um papel importante no cálculo da pressão de aperto. Um pior acabamento
das superfícies de contacto na montagem, (com as rugosidades mais elevadas) conduz, para
um igual valor de interferência, a maiores pressões de aperto e portanto maiores tensões na
montagem reduzindo a vida da mesma bem como a sua fiabilidade. Por outro lado, mantendo
a mesma pressão de aperto e reduzindo as rugosidades dos elementos nas suas superfícies
(através de melhores acabamentos), haverá uma redução da interferência necessária
tornando a montagem igualmente eficaz (11).
Assim, tendo em conta as rugosidades existentes no veio,
pode-se rescrever a equação anterior (2):

e na roda dentada,

Onde:
- pressão de aperto entre componentes (Pa);
- raio de aperto (m);
- raio interior do veio (se oco) (m);
- raio exterior da roda dentada (m);
- módulo de elasticidade longitudinal da roda dentada (Pa);
- módulo de elasticidade longitudinal do veio (Pa);
- coeficiente de Poisson da roda dentada(-);
- coeficiente de Poisson do veio (-);
- rugosidade média no veio na zona de contacto com o cubo da roda (m);
- rugosidade média na roda dentada na zona de contacto com o veio (m).
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,

A pressão de aperto gerada pela interferência da montagem , deverá ser suficiente para
manter a roda dentada acoplada ao veio, não devendo ser excessivamente elevada de modo a
não exceder as tensões admissíveis dos materiais constituintes da montagem.

4- Tensões de corte máximas.
De modo a se poder fazer um estudo de como as tensões se distribuem ao longo da montagem
é conveniente determinar onde as tensões de corte máximas,
serão máximas,
comparando-as posteriormente com as tensões de cedência dos materiais constituintes. Estas
não devem ser ultrapassadas, sob risco, de colapso de toda a montagem.
• Para a roda dentada:

• Para um veio oco:
• Para um veio maciço:

5-Momento de rotação transmissível sem escorregamento.
O momento de rotação,
que pode ser transmitido sem ocorrer escorregamento entre os
elementos da montagem pode ser calculado através da expressão (12):

Onde:
- coeficiente de atrito entre os materiais das peças em contacto (-);
- comprimento da montagem (m);
- momento de rotação transmissível sem escorregamento (N.m).
O momento de rotação calculado corresponderá ao binário máximo possível de ser transmitido
por parte da engrenagem acoplada no veio. Para valores de binário acima do calculado,
poderá ocorrer escorregamento da engrenagem no veio colocando em risco toda a montagem.

6- Temperaturas de arrefecimento/aquecimento dos componentes.
Como foi anteriormente referido, a diminuição do raio exterior do veio e/ou o aumento do
raio interior da roda dentada podem dever-se essencialmente a dois factores: força e/ou
diferenças de temperatura. A diferença de temperatura vai originar uma extensão/contracção
térmica que embora não seja exactamente uma relação linear, pode-se assumir como linear
para diferenças de temperatura na ordem dos 100⁰C.
A temperatura a que se terá de aquecer a roda dentada, de modo a que esta expanda um
valor (em valor absoluto), permitindo a inserção do veio no cubo da roda pode ser calculada
da seguinte forma:

Onde:
- temperatura de aquecimento (⁰C);
- temperatura inicial = temperatura ambiente (⁰C).
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Para o arrefecimento, o raciocínio é análogo. A temperatura a que se terá de arrefecer o
veio, de modo a que este contraia um valor (em valor absoluto), permitindo a inserção do
veio no cubo da roda pode ser calculada da seguinte forma:

Onde:
- temperatura de arrefecimento (⁰C).
Tanto para o aquecimento como para o arrefecimento, deve ser utilizado um valor de
interferência,
igual ou inferior ao valor médio do ajuste. Esta consideração deve-se,
essencialmente, ao facto de 97,5% dos ajustamentos estarem compreendidos entre o valor
mínimo e médio da classe de interferência normalizada escolhida. Ou seja, um valor de
interferência superior a este conduziria a tensões superiores às admissíveis devido às
rugosidades do veio e da roda dentada na zona de contacto (2).
Durante o aquecimento/arrefecimento das peças a montar deve-se ter em conta as perdas de
calor associadas. Estas perdas de calor são originadas pela duração da montagem após o
arrefecimento/aquecimento do veio fazendo com que, o veio e o cubo da roda, comecem a
dilatar e contrair respectivamente, não se encontrando, no momento da montagem, às
temperaturas atingidas após o aquecimento/arrefecimento dos mesmos. Deve-se portanto,
após o aquecimento/arrefecimento das peças, proceder à montagem o mais rápido possível
de forma a minimizar estas perdas de calor que, quando elevadas, podem conduzir ao
fracasso da montagem pois o veio não será inserido livremente no cubo da roda.
É necessário também que as temperaturas atingidas durante a montagem não excedam as
temperaturas admissíveis de cada um dos materiais. Isto é, deve-se analisar o diagrama de
fase do aço de forma a prever se o material irá mudar de estado quando atingir tais
temperaturas podendo enfraquecer a sua estrutura e por conseguinte toda a montagem.
Analisando o diagrama de fases do aço observou-se que até temperaturas na ordem dos 727 ⁰C
a estrutura estável do aço é a cúbica de corpo centrado - ferro α ou ferrite. Acima de 912 ⁰C,
a estrutura estável é a de cúbica de faces centradas – ferro γ ou austenite. Pode-se assim
concluir que para as temperaturas aquecimento/arrefecimento utilizadas (até 200 ⁰C) não irá
ocorrer enfraquecimento da estrutura do aço.
Para se atingir as temperaturas atrás calculadas pode-se utilizar os recursos oficinais já
existentes na empresa. De seguida estão descritos alguns exemplos de técnicas utilizadas e
temperaturas que poderão ser atingidas com as mesmas.
Tabela 1 - Equipamentos de aquecimento e arrefecimento.

Equipamento
Máquina de lavar-peças industrial
Gelo seco

Temperaturas atingidas
70-80⁰C
- 79⁰C

7- Velocidade crítica de rotação.
Para se determinar a velocidade crítica de rotação do conjunto
, vai-se considerar a roda
dentada como sendo um disco circular de espessura constante tendo um orifício central
circular, montada com interferência num veio (maciço ou oco). Na figura representada de
seguida (Figura 3) pode-se visualizar uma representação esquemática de um disco rotativo
montado com aperto num veio oco.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING UBI2011 - 28-30 Nov 2011 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

Figura 3 – Representação esquemática de um disco rotativo montado com aperto num veio oco (2).

Ao fazer o conjunto rodar a uma velocidade constante , vai ocorrer o aparecimento de
tensões no interface, devido à aceleração centrípeta das massas em movimento. Estas
tensões vão provocar a expansão, tanto do veio como do cubo da roda, sendo a expansão do
cubo maior em relação ao veio.
À medida que a velocidade de rotação aumenta, a pressão de aperto inicial,
(de igual valor
à pressão de aperto,
calculada em 3) vai diminuindo, dependendo agora da velocidade de
rotação do conjunto. Assim, pode-se denominar pressão de aperto em funcionamento,
à
pressão de aperto existente no interface da montagem quando o conjunto roda a uma
determinada velocidade de rotação (2):

A velocidade crítica é atingida quando a diferença entre as expansões do raio interior do cubo
da roda
, e do raio exterior do veio
, iguala a interferência
radial mínima inicial de montagem
, deixando de existir pressão de aperto entre eles,
ficando a roda dentada solta do veio. Ou seja,

Assim, a velocidade critica pode ser calculada resolvendo a equação em ordem a

:

Onde:
- constantes a determinar em função das condições de fronteira;
- aceleração da gravidade
;
- peso por unidade de volume
;
- velocidade crítica de rotação (rad/s);
As constantes
para veio oco ou para veio maciço podem ser definidas através
das condições fronteira apresentadas de seguida:
• Condições de fronteira para montagem de uma roda dentada num veio oco (2):
Veio-1
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Roda dentada -2
• Condições de fronteira para montagem de uma roda dentada num veio maciço (2):
Veio-1:
Roda dentada -2:

Sendo

com

para o veio e

para a roda dentada;

Procedimento da montagem
Passo 1- Arrefecimento do veio/Aquecimento da roda dentada:

Figura 4 – a) Arrefecimento do veio em gelo seco; Aquecimento da roda dentada na máquina de lavar-peças
industrial.

Passo 2- Transporte de ambos os componentes para o local da montagem:

Figura 5 – a) Transporte da roda dentada; b) Transporte do veio.

Passo 3- Centragem e montagem:
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Figura 6 – a) Centragem do veio em relação ao cubo da roda; b) Montagem.

Na imagem apresentada de seguida (figura 7) pode-se visualizar a montagem finalizada.

Figura 7 – Montagem finalizada.

Conclusões
O estudo efectuado ajudou a sistematizar as operações de montagem por interferência de
rodas dentadas nos veios que ocorrem durante a reparação de redutores industriais, na
empresa SEW-Eurodrive Portugal, recorrendo aos meios existentes na empresa.
Foram efectuadas algumas montagens experimentais com resultados muito positivos.
Foram elaborados procedimentos práticos para as operações de montagem por aperto a frio e
por interferência com aquecimento de cubo de rodas e arrefecimento de veios.
Os procedimentos incluem folhas de cálculo de utilização fácil, que permitem determinar
com grande rapidez as temperaturas de aquecimento/arrefecimento ou a intensidade de
força a aplicar numa montagem por aperto a frio. O utilizador apenas tem que introduzir as
informações referentes ao material da roda, o material do veio e o diâmetro do ajustamento
entre eles.
O artigo centrou-se principalmente na parte teórica do estudo que serviu de base para os
procedimentos de cariz prático elaborados.
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Abstract
Based on observations and field experience, it was found, that the rate of failure of polymeric, liquid applied,
systems used to waterproof exposed parking roofs is significantly high. Causes of failure were analyzed and a
qualitative discussion is presented.
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Liquid applied polymeric systems to waterproof new, exposed, parking
roofs made of prefabricated concrete elements

Liquid applied polyurethane, PMMA or other polymeric resins are commonly used to
waterproof exposed, vehicular, parking roofs. In recent years, as the rate of application of
these systems rapidly expanded, so did the rate of failure. Photographs 1, 2 & 3
demonstrate such failures.
It was observed that a significantly large number of failures occurred due to cracks
developed in the waterproofing system. In most of those cases, the roofs were made of
Prefabricated Concrete Elements (PCE).
According to structural engineers, a roof made of prefabricated elements usually presents a
different "mode of behavior" than that of a cast in situ concrete roof. In the case of a PCE
roof, parallel/perpendicular cracks in the "topping" screed may develop as can be seen in
photographs 2 & 3. These cracks will probably coincide with the joints along any 2 adjacent
prefabricated elements or with the end of a PCE supported on a concrete beam. Under
load, when one prefab element may deflect relative to the "neighbor" element, or relative
to the supporting beam - shear/tensile forces may develop crack the concrete "topping"
screed and the waterproofing system along with it. This will probably not occur in roofs
cast in situ.
These potential problems are graphically demonstrated in figure 1 and figure 2.
The potential problems associated with "Precast Concrete Decks" as above, are clearly
stated in section 7 in the ASTM-C-1127.
"The application of liquid-applied elastomeric membranes directly to structural
precast concrete decks is not recommended. Such decks, which consist of numerous
individual units or panels, can have problems in many areas. Among these
problems are …... The individual planks are subject to differential movement
(vertically and horizontally)". Page 5.

When casting a concrete screed (topping) on top of the PCE's, the problems associated with
the possible movement of the individual elements may-be significantly reduced however,
they will not be eliminated. The extent and direction of movement will depend on the
structural design.
Thus, one might expect that this difference between the 2 types of construction of the roof
will be expressed in the standard specifications issued by system manufacturers, yet, in
most cases, it is not.

Further more,
A.

A national code of practice and guideline document for the design of waterproofing
systems to parking roofs lists different types of construction. A parallel list specifies
acceptable liquid, polymeric, waterproofing systems. This may lead one to believe
that any one waterproofing system listed may be applied to all types of
construction. In many cases it is not.

B.

Manufacturer's product data sheets usually state crack bridging values as produced
by a dynamic test procedure (ASTM C-1305-06, EN 1062-7, method B). In practice,
in many cases, depending on the structural design, failure may be attributed to
vertical shear or horizontal tensile forces. Further-more, the EN procedure refers to
a post application situation in which the cracks develop after system application
whereas the ASTM procedure refers to a situation of a pre-existing crack (probably
not relevant to the case in question). If so, the value presented in the data sheet
may be of limited significance if at all relevant.

C.

It is generally believed that the crack bridging property is directly related to
material elongation, the higher the better. However, perhaps, compromising
material elongation for higher tensile strength (different material and/or
reinforcement) will significantly contribute to over-all system performance.

D.

It is generally accepted that for optimal system performance, the higher the bond
strength of the waterproofing system to the substrate the better (Epoxy). However,
perhaps, compromising bond strength for some flexibility of the primer
(Polyurethane) may produce a stress relaxation layer (figure 3) and consequently
improve crack bridging properties and system performance.

E.

Previous research (1) has established that a thicker and reinforced membrane will
bridge cracks better than a thinner one. Also, "… the thickness of the coating
greatly influences its crack bridging ability" (2). In practice, some companies
usually specify thin (1.5-2.0 mm) non reinforced systems where as other companies,
to comply with the German OS-11 requirements, specify significantly thicker (4-6
mm), reinforced systems.

Conclusions


When designing a liquid applied, polymeric system to waterproof a PCE parking
roof, the potential of post application cracking of the concrete substrate must be
considered and the waterproofing system specified must be able to cope with "real
life" situations relevant to the case in question. In most cases' the waterproofing
system is designed as a derivative of the structural design of the roof. Thus, both
professionals must carefully coordinate their design.



Primer, type and quantity, (thickness) should be recorded in all crack bridging test
reports. (Not required by ASTM C-1305-06).



System characteristics and material properties should be researched and optimized
with respect to functional performance.
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Figure 3:-

Computerized image of stress distribution in the membrane after the primer layer has
cracked and relaxed the stress concentration along the tip of the crack.
Produced by a model of Finite-Element-Analysis by Dr. Anatoly Kovadlo
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Resumo
O presente estudo está a ser desenvolvido em Portugal e incide sobre a importância da atitude inovadora na
sustentabilidade das empresas. Pretende delimitar-se de que forma a Investigação, Desenvolvimento & Inovação
(ID&I) são o caminho a seguir pelas empresas para alcançarem a sua competitividade, pilar indispensável à
continuidade e sobrevivência no mercado. Confirmada que seja esta premência, averigua-se porque motivos não
acontece a inovação, que barreiras à inovação são identificadas nas PMEs estudadas e conclui-se sobre a existência
ou não de semelhanças nas barreiras observadas em outros países.
Palavras-chave: Barreiras à Inovação; Competitividade; Estratégia UE; Inovação; PMEs.

Abordagem Introdutória
A urgência e relevância das empresas, qualquer que seja o mercado em que operam, em
conduzirem processos de melhoria ou mudança que impliquem a sua sustentabilidade futura é
tema atual. A questão que se coloca a cada empresa é, de que forma, através de que
ferramentas e com que atitudes e ações pode promover esta pretensão. As empresas devem
diligenciar processos conducentes à inovação sustentável. Este caminho é longo e difícil
porquanto os recursos disponíveis, nomeadamente os financeiros, são escassos. Esta escassez
de recursos avoluma a necessidade de desenvolver investimentos que aportem fortes
retornos, de promover cortes nas estruturas de custos e de acionar mercados de produtos e
serviços inovadores. Apesar do desenvolvimento deste esforço nada garante que o mesmo
seja, por si só, suficiente para conquistar a competitividade.
Segundo Porter (1998), as estratégicas básicas conducentes à competitividade de uma
empresa baseiam-se na liderança por custos, na focalização ou na diferenciação. No primeiro
caso, a lógica subjacente é a de que produzindo produtos mais baratos que os dos
concorrentes, a empresa pode oferecer aos seus consumidores produtos a menor preço e
aumentar a sua participação na indústria. Todavia, a invasão das economias europeias por
produtos do oriente e sul americanos minorou a possibilidade de vencer através da
compressão de custos e consequente prática de preços baixos. Quanto à focalização consiste
na concentração num consumidor particular e específico. Finalmente a diferenciação, estribase na oferta de um produto diferente aos clientes, seja ele único em qualidade, em desenho,
em serviço pós-venda, ou em qualquer outra das suas variadas características.
Em todo este contexto, perdura às empresas, quase que apenas, a persecução da
diferenciação resultante da prática da inovação (em qualquer um dos seus formatos), ou de
forma mais abrangente, a condução de processos de Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (ID&I). Esta ampla necessidade de inovar, sustentando a diversificação que as
empresas sentem, é causa e efeito da redução do ciclo de vida dos produtos (CVP). Perante o
encurtamento do CVP, intensifica-se a necessidade de evitar fases de maturidade curtas e de
ultrapassar o declínio, vencendo o imperativo da retirada do produto do mercado em tais
circunstâncias. É indubitável que as empresas devem alinhar a inovação com a sua linha
orientadora estratégica e os seus objetivos.
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Segundo a OCDE (2005), são atividades de inovação, todas as de caráter científico,
tecnológico, organizacional, financeiro e comercial, incluindo o investimento em novo
conhecimento, cujo objetivo é a implementação de inovações. Podem estas atividades de
inovação ter uma base original e inovadora, ou ter como fruto, de forma expressiva, a
implementação de uma inovação. Fazem parte das atividades de inovação as atividades de
I&D. As atividades de ID&I comportam o conjunto do trabalho criativo, conduzido de forma
sistemática com o propósito de alargar o conhecimento, incluindo o conhecimento do
Homem, cultura e sociedade, bem como a utilização desse conhecimento para inventar novas
aplicações.
Repartem-se, segundo a Cotec (2010), as atividades de I&D em Investigação fundamental,
Investigação aplicada e Desenvolvimento experimental. A investigação fundamental engloba
os trabalhos experimentais ou teóricos levados a cabo com o intuito de obter novos
conhecimentos científicos e técnicos acerca dos fundamentos dos factos e fenómenos
observáveis, sem lhe estar subjacente o objetivo específico de aplicação prática ou utilização
futura. A investigação aplicada, por seu lado, incorpora os trabalhos de investigação,
originais, desenvolvidos sob o propósito de criar novo conhecimento, direcionado para um
objetivo ou aplicação predefinido. Quanto ao desenvolvimento experimental, trata-se de um
trabalho sistemático baseado em trabalho de investigação e experimentação e com o intento
de criar novos ou significativamente melhorados produtos, materiais ou outros dispositivos, na
instalação de novos processos, sistemas ou serviços ou melhorias substanciais nos existentes.
Para findar esta classificação as atividades de I&D podem categorizar-se em I&D intramuros
(desenvolvidas no interior da organização) ou I&D extramuros (recorrendo a subcontratação
de entidades exteriores à organização).

Motivação e Relevância do Estudo
Atentando na amplitude da classificação das atividades de ID&I descrita, pode entender-se o
amplo leque de práticas a desenvolver por parte das empresas que lhes permitirão alcançar a
tão desejada e necessária inovação. As questões basilares são: O que impede as empresas de
percorrer este processo? O que sustenta o atrito do processo de inovação inibindo esta
engrenagem de funcionar?
As empresas precisam de se envolver em economias criativas, alicerçadas em conhecimento e
inovação, que originem benefícios reais para todos. Este é um caminho que deve ser traçado
de forma global, não a nível da empresa, ou de cada entidade económica por si só, mas uma
estratégia conjunta de cada região, de cada setor de atividade, do tecido empresarial de um
país, de organizações internacionais económicas, comerciais ou outras. Sendo Portugal, uma
peça deste puzzle que é a União Europeia, deve, aliás, deve o tecido empresarial português
procurar esse caminho conjunto nas suas diferentes dimensões.
De acordo com o Innovation Union Competitiveness Report (IUCR), a União Europeia lançou
em 2010 o Europe 2020 Strategy com o objetivo de conduzir a economia europeia a uma
economia mais competitiva, sustentável e abrangente. A análise conduzida em Portugal pela
Comissão Europeia no âmbito deste relatório retrata um forte crescimento da intensidade de
I&D no período de 2000 a 2009, a uma taxa média anual de 10,2%, situando-se em 2009 em
1,66% (peso das despesas no PIB). A nível governamental, as despesas em I&D cresceram em
2009 situando-se em duzentos e cinco milhões de euros. Segundo o IUCR: “Por forma a
aumentar a sua competitividade económica através do crescimento da produtividade e
mudança da estrutura das empresas exportadoras, Portugal terá de manter o seu esforço no
crescimento das despesas em I&D”. Este é o motor do ambicioso objetivo auto imposto para
2020 de cifrar a intensidade em I&D no intervalo dos 2,7% a 3,3%. Conforme descrito no IUCR,
os cidadãos europeus, quando questionados sobre as três maiores prioridades no que respeita
à inovação, responderam massivamente: redirecionar a investigação para novos desafios tais
como alterações climatéricas, gestão eficiente de recursos e de energia (apontada em 66%
das respostas, das quais, em 38% dos casos, como a principal prioridade); fomentar
cooperações entre investigadores (evidenciada em 51% dos casos, e em 25% como primeira
opção) e ainda atribuição de superiores verbas financeiras à investigação (em 60% dos casos,
e, como a principal, em 29% das respostas).
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Segundo o Manual de Identificação e Classificação de Atividades de I&DI da Cotec (2010), o
crescimento das atividades de ID&I é um valor inquestionável para as empresas e para a
economia. A globalização e o valor do conhecimento obrigam a uma profunda competitividade
que afiance a permanência e sobrevivência das empresas. “A necessidade de que cada
empresa seja capaz de reconhecer, reportar e medir o seu esforço em ID&I é essencial para o
estabelecimento de estratégias, para uma correta avaliação dos resultados, para a procura de
incentivos e apoios, e genericamente, para o reposicionamento do País no contexto
internacional”. Neste manual, é ainda evidenciado, que Portugal se pauta por uma baixa
participação empresarial no esforço de I&D e, além disso, por uma imagem internacional
negativa no que concerne ao esforço de ID&I. É inadiável intensificar esse esforço e retratá-lo
com fiabilidade, evitando que a imagem do País seja pior do que a situação real, esta última
não tão fraca, como anunciada no IUCR.

Metodologia
O primeiro passo levado a cabo neste estudo foi a definição dos objetivos subjacentes à
proposta de trabalho e a delineação da sequência de atividades que sustentam e permitem a
continuidade do mesmo. O desígnio é perceber, de forma clara, o potencial e a afinidade
causal da atitude inovadora sobre a competitividade e sustentabilidade empresarial, assim
como, identificar as barreiras à inovação arrostadas pelas empresas.
Deste modo, procedeu-se a uma revisão bibliográfica sobre as seguintes temáticas: inovação –
conceito, tipologias, sua pertinência; cooperação e posicionamento estratégico; e ainda,
barreiras à inovação. Neste contexto, sem dúvida que o principal objetivo era o de perceber a
interdependência da sustentabilidade empresarial com a tomada de posições, fomentadas
pelo posicionamento estratégico, e a necessidade de conduzir processos de ID&I que
promovam qualquer tipologia de inovação.
Após este enquadramento teórico, e apoiada a questão da interdependência da estratégia
com a inovação e com a sustentabilidade, emerge a questão de quais as barreiras à inovação
impeditivas do desenvolvimento deste percurso capital. Emerge a exploração de barreiras já
identificadas por outros autores e a sua classificação. Trata-se de investigação de natureza
exploratória (pesquisa de literatura e identificação de autores que versaram sobre estas
temáticas), alicerçada na conduta de investigação documentada.
O passo seguinte (ainda em decurso) passa pela obtenção da validação destas barreiras e
potencial descoberta de novas junto das empresas nacionais. Para esse efeito, é levado a
cabo um estudo do tecido empresarial (essencialmente PMEs), consubstanciado num survey a
diversas PMEs identificadas a partir de uma base de dados de abrangência alargada no
território continental. A segmentação da amostra firmou-se nos seguintes critérios: a
dimensão da empresa, a área geográfica da sede, o setor de atividade de acordo com a
revisão 3.0 da classificação nacional das atividades económicas, o número de trabalhadores, o
volume de negócios e o balanço total. Isto permite numa primeira fase do trabalho elencar as
barreiras à inovação e (re)classificá-las.
Depois de realizado este levantamento, pretende conhecer-se uma relação entre recursos
disponíveis, insuficiências detetadas ou assumidas pelas empresas e o desenvolvimento de
processos de ID&I, e consequentemente a promoção de inovação conducente à
sustentabilidade estratégica das empresas. Serão tratados os dados e informações recolhidas.
Chegados a esse ponto, desenvolver-se-á o estudo descritivo com relato das características
das empresas e dos recursos humanos envolvidos; o estudo explicativo com a análise de
relações entre as variáveis (análise das barreiras à inovação e outras variáveis, e da relação
entre elas). O estudo versará sobre vários dados num mesmo espaço temporal (cruzado) e
com recurso ao método misto.
Ao longo de todo este processo serão libertadas as conclusões preliminares obtidas e, sempre
que necessário, revista a metodologia uma vez que se pretende que permita obter dados
válidos e úteis.

Enquadramento Teórico
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A OCDE tem vindo a desenvolver e disponibilizar suportes teóricos no âmbito das atividades
de ID&I, sendo estes o conjunto documental reconhecido como “Frascatti Family”. Pertencem
a esta família o Manual de Frascatti (OCDE 2002), que é uma compilação de estatísticas de
I&D e de definições e recomendações sobre as mesmas e o Manual de Oslo (OCDE 2005), sendo
por sua vez, uma compilação de linhas de orientação sobre recolha e interpretação de
informação sobre inovação de modo a permitir a sua comparação internacional.
Enquanto o Manual de Frascatti da OCDE incide sobre I&D, o manual de OSLO da OCDE integra
e articula I&D nos processos de inovação. Mas o que representa tão propalada palavra? A
inovação é um conceito que tem subjacente a criação de valor baseada no aproveitamento de
oportunidades de mudança. “Inovação corresponde à implementação de uma nova ou
significativamente melhorada solução para a empresa, novo produto, processo, método
organizacional ou de marketing, com o objetivo de reforçar a sua posição competitiva,
aumentar o desempenho, ou o conhecimento.” Ainda segundo o Manual de Oslo, “ O mínimo
requerido para ser considerado inovação é que o produto, processo, método organizacional ou
de marketing seja novo ou significativamente melhorado do ponto de vista da empresa. O
que inclui produtos, processos e métodos implementados pela primeira vez ou adotados de
outras empresas” (OCDE, 2005, pp 46-148). “Um produto novo ou significativamente
melhorado só será implementado quando for introduzido no mercado. Um novo processo, um
novo método de marketing ou processo organizacional será implementado quando colocado
em utilização pela empresa” (OCDE, 2005, pp 47-150). A inovação pode evidenciar-se em
quatro tipologias distintas: (1) inovação do produto; (2) inovação do processo; (3) inovação
organizacional e (4) inovação de marketing.
Considera-se inovação do produto “a introdução no mercado de novos ou significativamente
melhorados, produtos ou serviços. Inclui alterações significativas nas suas especificações
técnicas, componentes, materiais, software incorporado, interface com o utilizador ou outras
características funcionais.” (OCDE, 2005: pp 48-156).“ As inovações do produto, podem
utilizar novo conhecimento ou tecnologias novas ou basearem-se em novas utilizações ou
combinações de conhecimento ou tecnologias existentes.” (OCDE, 2005: pp 48,157). “O
design faz parte integral do processo de desenvolvimento e implementação de novos
produtos. No entanto, o design que não promova novas ou alterações significativas nas
funcionalidades do produto não deve ser considerado inovação do produto e deverá ser
considerado uma inovação de marketing” (OCDE, 2005: pp 48, 162). “ O desenvolvimento de
novas utilizações para o produto, com apenas pequenas alterações nas suas especificações
técnicas, é considerada inovação”. (OCDE, 2005: pp 48,159). A inovação do produto nos
serviços pode incluir melhorias significativas na forma da sua prestação, por exemplo,
rapidez, eficiência, etc.; pode englobar novas funcionalidades no serviço; ou a introdução de
novos serviços.
Inovação do processo ocorre com “a implementação de novos ou significativamente
melhorados processos de produção ou logística de bens ou serviços. Inclui alterações
significativas de técnicas, equipamentos ou software.” (OCDE, 2005: pp49:163).“Os processos
de produção envolvem as técnicas, equipamento e software usado para produzir bens ou
serviços. Exemplos de novos métodos de produção são a implementação de novo equipamento
de automação numa linha de produção ou a implementação de um design assistido por
computador para desenvolvimento de produtos (OCDE, 2005: pp49, 165). “Inovações de
processo incluem métodos novos ou substancialmente melhorados para a criação e
desenvolvimento de serviços. Podem envolver mudanças significativas no equipamento e
software usado em firmas orientadas para os serviços ou nos procedimentos ou técnicas
empregues para fornecer serviços.
A inovação organizacional engloba “a implementação de novos métodos organizacionais na
prática de negócio, organização do trabalho e/ou relações externas.” (OCDE, 2005: pp 51177). As inovações organizacionais em práticas de negócio englobam a implementação de
novos métodos para organizar rotinas e procedimentos para o desenvolvimento do trabalho.
Presencia-se inovação de marketing com “a implementação de novos métodos de marketing,
envolvendo melhorias significativas no design do produto ou embalagem, preço, distribuição e
promoção.” (OCDE, 2005; pp 49, 149). De acordo com o Manual de Oslo, esta tipologia de
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inovação tem por objetivo uma maior aproximação às necessidades dos clientes, abrindo
novos mercados, ou posicionando um produto de uma firma no mercado, tendo por fim o
aumento das vendas. Destaca ainda que as inovações de marketing se distinguem das práticas
correntes de marketing uma vez que são inovadoras face a estas práticas vulgares e dão corpo
aos objetivos definidos pelo enquadramento estratégico das atividades de ID&I: aumento da
satisfação dos clientes, reposicionamento da empresa e/ou abertura de novos mercados.
Parece óbvia a permeabilidade das diferentes tipologias de inovação nos modelos de
crescimento com o posicionamento estratégico das organizações.
Torna-se importante um enquadramento teórico desta temática. Segundo Grant (2005; p.4)
estratégia é uma temática global que proporciona coerência e direção às ações e decisões de
um indivíduo ou organização. O sucesso desta estratégia baseia-se em quatro ideias chave: (1)
os objetivos traçados têm de ser simples e consistentes a longo prazo; (2) deve existir uma
profunda compreensão do ambiente competitivo; (3) ocorrer uma avaliação objetiva dos
recursos e (4) materializar a implementação efetiva.
Um sentimento de propósito neste percurso carece da definição de valores da organização, da
sua visão e missão. Definição essa que só será frutuosa se vivida e preconizada por todos. Os
valores abraçados por uma empresa promovem relações cimentadas com os seus
stakeholders, fomentam o compromisso e lealdade do capital humano e podem desde logo
representar o alicerce da diferenciação. A visão articula um olhar realista, credível, e
atrativo futuro para a organização. Permite à liderança sinalizar o ponto desejável futuro da
organização. É a ponte do presente para o futuro. A missão declara o intento da organização
e a área de negócio em que atua. Contudo, as empresas não vivem isoladas e pese embora o
conhecimento de si mesmas, é necessário enquadrarem-se em e conhecerem,
permanentemente, a sua envolvente. O modelo das cinco forças competitivas de Porter
desvenda o nível de competitividade e rendibilidade da indústria pela observação da força dos
fornecedores, ameaças de entrada, ameaça dos substitutos, poder de compradores e
rivalidade da indústria. Se atentos percebemos a premência da inovação. Quando se observam
as ameaças de entrada, percebe-se a importância das vantagens de custo e da diferenciação
no produto, engrandecendo a importância da inovação. Nomeadamente, a inovação de
processos e organizacional pode acarretar melhorias na estrutura de custos, a inovação de
processos, de marketing ou de produto, pode impulsionar a diferenciação de produto, cuja
relevância é reconhecida. Se por outro lado, se ponderar a ameaça de substitutos,
entendemos nas quatro tipologias de inovação um meio para anular ou reduzir esta ameaça.
Outras ferramentas colocadas à disposição das empresas enquadra-as a nível interno e
externo. Salienta-se análise Swot, modelo AIDA, matriz BCG, matriz ambiental ou matriz
Ansoff, entre outras. Esta última, posiciona a(s) linha(s) atual(ais) de produto com o caminho
estratégico que a empresa visa adotar.
Quando observamos a matriz de Ansoff (relacionando produto e mercado, novo ou atual), os
seus quatro quadrantes, aludem as seguintes vias: penetração de mercado, desenvolvimento
de mercado, desenvolvimento do produto e diversificação. Estas linhas condutoras ao
crescimento, no caso da penetração apontam para alargamento da quota de mercado com o
produto atual. Esta difusão pelo mercado poderá surgir pela conquista de quota com melhores
processos ou melhorias organizacionais. Adicionalmente, os desenvolvimentos de produto
podem ser resultado de inovação de produto e os de desenvolvimento de mercado de
inovação de processo, organizacional ou de marketing. Finalmente, a diversificação parte da
utilização de inovação de produto, porquanto engloba novo produto e novo(s) mercado(s).
Todos os elementos realçam a proficuidade da inovação na evolução, crescimento,
sustentabilidade e competitividade das empresas.
As empresas dos países menos desenvolvidos viveram ao longo dos tempos ao abrigo de algum
protecionismo, mas têm hoje de enfrentar as forças globais da competição (HADJIMANOLIS,
1999). A globalização dos mercados e a criação de espaços únicos de livre movimentação
forçou as empresas a adaptarem o seu posicionamento para garantirem a sua sobrevivência.
Esta necessidade força-as a perseguir a introdução de novos produtos, a promoção de padrões
superiores de qualidade e avanços tecnológicos, de uma forma geral, a percorrer a senda da
inovação. Mas este não é um caminho fácil ou linear. Apesar de esta imposição se assemelhar
a algo de instintivo, esta premência condutora à sobrevivência empresarial, não é por
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algumas empresas entendida ou mesmo apercebida. Mesmo para quem a perceciona, nem
sempre é fácil escolher uma rota, porquanto se depara com um conjunto de fatores retrativos
do processo inovador, que não sabe enfrentar. A preocupação com o posicionamento
competitivo redimensiona-se quando o espaço para a permanência de todas as empresas
começa a afunilar. Desta forma, se ser inovador era uma preocupação em momentos de
crescimento económico, é hoje uma preocupação muito maior. A pertinência crescente desta
preocupação por parte das empresas, independentemente da sua dimensão, é um forte
motivador para este estudo. A par do reconhecimento da sua capacidade para ajudar o tecido
empresarial a conhecer-se e a tomar decisões, permitirá ainda a atuação de várias entidades,
nomeadamente regulamentares ou de fomento empresarial, proporcionando apoio na
eliminação ou enfraquecimento destas barreiras e ainda, no desenvolvimento de uma
envolvente inovadora crescente.
Segundo Smith (2005), inovação é novidade. É a criação de algo novo através de processos de
aprendizagem ou conhecimento. Madrid-Guijarro et al. (2009) constataram que a inovação é
vastamente reconhecida como fator chave na competitividade das nações e empresas. As
pequenas empresas que não abracem a inovação na sua estratégia de negócio correm o risco
de se tornarem não competitivas devido aos seus produtos e processos obsoletos. As empresas
inovadoras são um requisito para uma economia dinâmica e competitiva. Para os mesmos
autores, a importância da inovação é crescente em resultado do aumento da competitividade
global, redução do ciclo de vida dos produtos, aumento da capacidade tecnológica das
empresas e rápida alteração dos desejos dos consumidores.
O estudo da inovação e atitude
inovadora do tecido empresarial é relevante neste contexto enquanto fator decisivo para a
sustentabilidade e sobrevivência das empresas. Torna-se ainda mais proeminente perceber
quais os factos que impedem as empresas, mesmo após reconhecerem esta necessidade, de
serem inovadoras. Segundo Hadjimanolis (2003), existem fatores ou constrangimentos que
inibem a inovação: barreiras à inovação. O estudo das barreiras à inovação incide sobre os
problemas que podem ocorrer ao longo do complexo e delicado processo de inovação. Estes
fatores, que colocam alguma obstrução ou inércia na inovação, denominados barreiras à
inovação podem surgir por variados motivos. A sua identificação e categorização são
fundamentais uma vez que permitirão criar mecanismos que diminuam a sua existência,
minimizando-as, eliminando-as ou ainda convertendo-as em facilitadores da inovação. Para a
maioria dos autores a sua categorização distingue-as em barreiras internas e externas,
Hadjimanolis (2003), Madrid-Guijarro et al. (2009), Stanislawsky e Olczak (2010). Consideramse internas as barreiras que nascem na empresa e externas as barreiras que surgem a partir
da envolvente da empresa. Esta será também uma classificação assumida no decurso deste
estudo. Segundo Madrid-Guijarro et al. (2009), as barreiras à inovação que as PMEs espanholas
enfrentam são essencialmente o ambiente externo, os recursos humanos, o risco e a sua
posição financeira. Os mesmos autores concluíram ainda que os custos de inovação afetam
mais as empresas de pequena e média dimensão e que diferentes barreiras têm diferentes
impactos sobre diferentes tipos de inovação. As empresas do Reino Unido são confrontadas
com três principais barreiras à inovação, nomeadamente o tempo de desenvolvimento da
inovação, a aversão ao risco e o fraco conhecimento do mercado (TOVSTIGA e BIRSCHALL,
2007). A realidade alemã aponta como barreiras mais frequentes a fraca dotação financeira, a
dificuldade na contratação de recursos humanos adequados, a burocracia e a fraca
cooperação entre empresas (TIWARI e BUSE, 2007). Da reflexão feita sobre as PMEs no Chipre
nasceram as seguintes conclusões: as barreiras internas mais expressivas são a falta de
tempo, inadequação das atividades de I&D, design e teste no seio da empresa e ainda, meios
financeiros inadequados (HADJIMANOLIS, 1999). O autor identificou ainda as barreiras à
inovação externas mais expressivas como sendo: a facilidade em copiar a inovação, a
burocracia governamental, a falta de apoio governamental, a escassez de recursos humanos
qualificados e as políticas bancárias de concessão de crédito. No Brasil, Mussi e Spuldaro
(2008) estudaram as seguintes barreiras à inovação: o risco associado à especialização
excessiva dos recursos humanos; a supervalorização dos processos de produção ou prestação
de serviços por parte dos seus praticantes; a limitação na dotação de recursos financeiros e
humanos e ainda, a limitação no acesso ao mercado (a título de exemplo as concessões). A
observação do tecido empresarial português, com o objetivo de perceber a longevidade das
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empresas, permitiu apurar as seguintes barreiras à inovação: o elevado custo económico e
risco associados à inovação, a falta de financiamento, a rigidez organizacional, a ausência de
recursos humanos especializados, a falta de informação sobre o mercado e tecnologia, a
regulamentação governamental e a fraca capacidade de aproximação ao cliente (SILVA et al.,
2007), bem como a falta de cooperação com centros de saber (VIEIRA, 2007). Segundo Nabo
(2008), a inovação assume um papel relevante, se não mesmo o mais relevante, no contexto
do desenvolvimento económico e social. As empresas nacionais carecem, acima de tudo, de
uma cultura de inovação sustentada. Enquanto essa não acontecer, não deve surgir admiração
ao constatar que a generalidade dos gestores acredita na importância da inovação, mas só
40% das empresas a praticam (Business Innovation Survey, 2008). O mesmo estudo levado a
cabo pela Strategos Ibérica revelou ainda que para 46,7% das empresas inquiridas é muita a
importância futura da Inovação. Para 40%, passará a ser uma condição de sobrevivência, para
12,6% das empresas é importante e apenas 0,7% a referem como não sendo uma prioridade de
investimento. Em suma, este estudo demonstrou a necessidade de trabalhar a sistematização
da inovação, isto é, de responder ao desafio da inovação com uma abordagem estruturada
que permita fazer acontecer a inovação. As barreiras à inovação, de maior expressão,
identificadas no estudo acima foram o foco no curto prazo, a falta de uma abordagem
sistematizada, a falta de cultura nacional de inovação, a falta de recursos, falta de métricas
de impacto da inovação, competição por recursos dentro da organização, gestão não
orientada para a inovação, dimensão do país e mercado, inovação como trabalho de I&D,
falta de incentivos, medo do insucesso. Apesar das barreiras irmanadas a inovação persiste e
tende a ser uma prática regular e sistemática. A inovação tornou-se uma prática corrente em
Portugal. De acordo com o Sixth Community Innovation Survey, Eurostat, 57,8% das empresas
portuguesas inova. O European Innovation Scoreboard 2008 revela que Portugal se encontra
em 21º lugar nos 33 países analisados, classificado como país com inovação moderada, uma
vez que apresenta uma taxa de crescimento anual do desempenho em inovação de 4,9%.
Globalmente, verificámos a melhoria no desempenho do tecido empresarial português a nível
de inovação. Contudo, não se pode ignorar o facto de se evidenciar a disponibilidade de
recursos que não é acompanhada pelos resultados obtidos numa comparação internacional. De
acordo com o Barómetro de Inovação (Cotec, 2010), numa análise do posicionamento relativo
de Potugal contata-se que globalmente Portugal tem um desempenho muito perto da média
dos 52 países analisados e que, em termos do agregado Europa do Sul, Portugal é o que se
encontra melhor posicionado. Nas quatro dimensões analisadas (condições, recursos,
processos e resultados) observamos um decréscimo acentuado quando passamos das condições
até aos resultados. De acordo com este barómetro “Portugal, possuindo as condições
necessárias com vista à promoção de ID&I, não consubstancia essas mesmas condições em
outputs visíveis, da forma mais eficaz e eficiente.”

Resultados Alcançados e Conclusões
É relevante o desenvolvimento contínuo de atividades de inovação como meio de promoção
da competitividade e sustentabilidade das empresas. A rápida mutação das condições de
mercado e a necessidade permanente de update do tecido empresarial impulsiona as
empresas a desenvolver mecanismos de inovação. Assim sendo, para além da utilidade do
planeamento estratégico, é importante que este processo seja dinâmico e interaja com a
inovação. No esquema que se segue é apresentado a tracejado largo o impacto da existência
de inovação contínua, que se vai refletindo a cada momento ao longo deste processo de
planeamento e posicionamento estratégico e melhorando-o. A ponteado estão evidenciadas as
diversas tipologias de inovação: organizacionais, de processo, de produto e de marketing mas
agora não sob o ponto de vista do efeito contínuo mas sim da possibilidade de induzirem um
reposicionamento.
Estes processos não devem ser pontuais mas uma preocupação contínua e sistemática,
conforme a seguir retratado:
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Figura 1 – Processo de planeamento estratégico e inovação (autores, adaptado de Kotler).

O esquema acima evidencia a necessidade do reposicionamento permanente das empresas.
Todavia, não só é imprescindível este reposicionamento de per si perante o mercado, como
também da procura ou alcance da inovação em todos os estágios e etapas, sendo esta um
motor de toda a engrenagem estratégica.
Os processos de inovação, segundo o survey, são percebidos pelas empresas como
indispensáveis, são retraídos pela existência de barreiras de diferentes tipologias que as
empresas não conseguem ou não querem eliminar ou atenuar. Esta realidade é transversal a
todas as dimensões de empresa, áreas geográficas de localização e setor de atividade, o que
corrobora a universalidade desta questão.
Ao longo da realização deste estudo têm surgido algumas evidências que suportam a
importância e reconhecimento da necessidade de inovar por parte do tecido empresarial
nacional. Após a revisão bibliográfica, face à multiplicidade de barreiras tanto externas como
internas observadas por diversos autores, toma-se por interessante permitir às empresas
apresentar as suas convicções nesta matéria. Este processo teve sempre subjacente a ideia de
que não se deve influenciar as empresas mostrando-lhes as barreiras que eram de forma mais
geral aceites por várias empresas, mas sim, deixá-las identificar as suas barreiras. Com o
propósito de responder a esta primeira necessidade criou-se o survey, onde se privilegiou a
separação das barreiras em internas e externas, seguindo a classificação usada pela maioria
dos autores. A primeira parte do survey, descritiva da empresa, permite caracterizá-la quanto
à sua dimensão, localização geográfica e setor de atividade em que opera. Para dimensionar
as empresas recorre-se aos critérios presentes na recomendação comunitária atrás referida,
nomeadamente o número de empregados, o volume de negócios e o seu balanço total. Depois
de recolhidas estas características da empresa, foi pedido às mesmas que indicassem se
consideram que a empresa tem uma atitude inovadora ou não e quais os fatores (internos,
externos ou ambos) que consideram como sendo os principais responsáveis pela inexistência
de mais inovação. Foi-lhes ainda solicitado que indicassem quais os fatores internos e
externos à empresa que dificultam a inovação e, por fim, desses dois grupos quais os que
consideram serem mais facilmente ultrapassáveis.
De realçar que com este estudo pretende conhecer-se as características, comportamentos,
atitudes e barreiras enfrentadas pelas empresas. Segundo a Recomendação da Comissão
Europeia 2003/361/CE de 6 de maio de 2003, no artº1º, uma empresa é qualquer entidade
que, independentemente da sua forma jurídica, exerce uma atividade económica. São
consideradas como tal as que exercem uma atividade artesanal ou outras atividades a título
individual ou familiar, as sociedades de pessoas ou as associações que exercem regularmente
uma atividade económica. As respostas obtidas, até ao momento, totalizam trinta e cinco.
As empresas que aderiram a este desafio apresentam atributos muito diversificados. No que
respeita ao distrito de origem, até agora, as empresas provêm de Braga, Bragança, Lisboa,
Porto e Viana do Castelo. Quanto à atividade económica que desenvolvem, vai desde a
cultura de frutos, tratamento de águas residuais, transformação, construção de edifícios,
comércio por grosso, comércio a retalho, fornecimento de refeições, arrendamento de bens,
consultoria, atividades associativas, seguros não vida e educação. Quanto à dimensão, as
empresas distribuem-se entre micros (49%), pequenas (29%), médias (14%) e grandes (9%)
empresas. O volume de negócios e o balanço total são muito diversificados. Das respostas já
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obtidas, dezoito (48,5%) das empresas consideram que a empresa não tem uma atitude
inovadora, enquanto dezassete (51,5%) assumem uma postura inovadora. Quando
confrontadas com quais os fatores que as impedem de ser mais inovadoras, 40% consideram
que se deve a fatores internos, 14,3% a externos e 45,7% que resulta da combinação de
fatores internos e externos. Perante a questão sobre quais destes fatores (internos ou
externos) consideram mais facilmente elimináveis/ultrapassáveis 71,43% indica as barreiras
internas, 20% as barreiras externas e os restantes 8,57% não consegue definir.
No que concerne às barreiras identificadas a nível interno destacam-se a juventude das
empresas (start-ups), a reduzida dimensão da empresa, a falta de notoriedade no mercado
inibindo a inovação, a sua estrutura familiar, a falta de dinamismo, a reduzida cultura de
assunção de riscos, a organização burocrática e conservadora, o nível etário dos
administradores e funcionários e a dificuldade em mobilizar a gestão de topo para a
necessidade de investimento em inovação. Evidencia-se ainda a indisponibilidade de tempo
dos responsáveis em virtude de preterirem esta atividade face à(s) sua(s) atividade(s)
profissional(is) principal(is), a incompatibilidade ou diferença de objetivos de longo prazo
entre detentores de capital e a crença de que o posicionamento que detêm no mercado é
confortável pelo que não irrompe a necessidade de inovar.
Além destas, figuram os procedimentos muito cimentados, a acomodação a tarefas rotineiras,
o receio da liderança em investir em novas tecnologias, a má capacidade de comando ou
liderança, o perfil do empresário, a rigidez da estrutura de decisão, o risco dos projetos
inovadores, assim como a dificuldade na criação de um ambiente interno favorável à inovação
(por exemplo, mediante a formação dos recursos humanos) ou a falta de disseminação de
cultura de inovação. Respeitando ao capital humano são apontados como críticos os seguintes
fatores isolados ou agindo de forma conjunta: a baixa qualificação da mão de obra, a sua
fraca motivação e a reduzida propensão à inovação, resultante em determinadas situações da
inexistência de incentivos monetários ou de outro género.
Para além destes foram ainda indicados o elevado peso do custo da inovação no volume de
negócios, a área de atividade da empresa, a insuficiência de recursos de tempo e dinheiro, as
fracas infraestruturas, o espaço físico limitado, os equipamentos e processos tecnológicos
existentes, o tempo de produção e montagem após o desenvolvimento e a descontinuidade do
processo produtivo para testar novos produtos. De consolidar a transversalidade dos
constrangimentos de tesouraria.
As barreiras externas apontadas são o conservadorismo e a instabilidade do mercado; a
dimensão do mercado; a concentração empresarial da atividade; imagem externa do setor de
atividade; a crise global; a contenção e redução de custos; a dificuldade de implementação
de novos produtos; a carga fiscal; a dificuldade de desenvolvimento de novos produtos e de
expansão para novos mercados; o tempo de espera no abastecimento; a forte volatilidade do
preço de aquisição da matéria prima; a inexistência de apoios financeiros; a falta de apoios
institucionais e a insuficiente divulgação e acesso à informação sobre os mesmos; as políticas
de concessão de crédito; a inadequação da legislação; a elevada burocracia; a lentidão e
ineficácia da justiça; a total dependência da empresa, a nível de inovação tecnológica e de
produto, do seu fornecedor; a inércia de inovação das empresas pares e a inadequação do
capital humano disponível; padrões culturais da população nacional e a reduzida interação
entre universidades e empresas.
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Resumo
Este artigo visa interpretar a norma NBR 9457 – de Aplicação de Ladrilho Hidráulico, a luz de esclarecer pontos não
divulgados das boas práticas no uso do material, oferecendo diretrizes que possam garantir a gestão do processo de
aplicação e manutenção.
Palavras-chave: Ladrilho Hidráulico. Gerenciamento da Aplicação de Ladrilhos; Boas Práticas na Construção.

A Gestão do Processo de uso e manutenção do Ladrilho Hidraulico
1

Introdução

Origem
O Ladrilho Hidráulico teve a sua origem no Império Bizantino ou Romano do Oriente entre
330 e 1453 DC, sendo a sua a principal matéria prima a pozzolana (do italiano pozzuolana),
nome derivado da localidade italiana de Pozzuoli, nas imediações do Vesúvio, onde são
encontradas cinzas vulcânicas conhecidas por pumicite, e a sua produção se faz através de
um processo artesanal de prensagem, processo que se perpetua até os dias de hoje,
permitindo que cada partida de ladrilhos seja exclusiva nas suas características.
No século XIX com a imigração italiana, os ladrilhos hidráulicos foram introduzidos no Brasil,
e propiciaram uma alternativa na produção de revestimentos decorativos, pela sua
durabilidade e atributos estéticos. Entretanto, com o advento da produção cerâmica
industrial, na primeira metade do século XX com seus preços competitivos, houve uma
redução na sua produção e uso.
Na década de 80 arquitetos e construtores revalorizaram os revestimentos hidráulicos, como
forma de criatividade e de até individualizar os seus projetos, indicando a aplicação em
banheiros, cozinhas, varandas, corredores, salas, quartos, áreas de parqueamento, calçadas,
saunas e faixas do revestimento, aplicados em rodapés e trechos de fachadas, por serem
revestimentos com alta resistência a abrasão podendo, ainda, serem antiderrapantes (com
relevo) e atérmicos (dissipando o atrito e não ganhando calor por contato). (NBR 9459, ABNT)
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2

Objetivo da Pesquisa

A norma brasileira NBR 9458 embora indique a metodologia de aplicação do revestimento em
ladrilho hidráulico, não apresenta as interfaces relativas às boas práticas que podem
comprometer a aplicação e o uso do revestimento, por tal foi realizada uma enquete com
empresas produtoras do revestimento, profissionais aplicadores e procedimentos na sua
futura manutenção.
3

A Produção

Método de Produção
Os Ladrilhos Hidráulicos são revestimentos produzidos utilizando aglomerante hidráulico
(cimento e areia, com aditivos), cuja tecnologia de produção se manteve constante ao longo
do último século, mas com disponibilidade de novos materiais e técnicas de produção, tais
como o uso da metacaulinita e a sílica ativa de ferro-silício, aliada a superplastificantes, é
possível aos ladrilhos hidráulicos apresentarem resistência à compressão axial simples, de até
143 MPa, com absorção de água próxima a 1 %. (Catoia; Liborio – 2008)
Os Ladrilhos Hidráulicos tradicionais são executados por prensagem (de 45 ton, fig. 1c) de
argamassas de cimento sobrepostas, comprimidas sobre uma base de ferro fundido (fig. 1a),
sendo compostos, no mínimo, por três camadas; a primeira fluída de cimento, areia e aditivos
corantes, que forma o espelho da placa, que por uso de uma grelha configura o seu desenho,
quando for ladrilho decorado; a segunda camada, que deve ser seca, promove a secagem da
primeira e a última camada (terceira, tipo farofa) serve de enchimento para ajuste da
espessura da placa (fig 1 b). Realizada a prensagem, a umidade se distribuirá uniformemente,
formando uma placa que deve “descansar” durante aproximadamente 8 horas, para a pega e
cura do ladrilho. Após isto, a peça deve ser imersa em água potável por cerca de duas horas,
e em seguida armazenada a sombra, para completar a cura. (Servline, 2011)

(a)

(b)

(c)

Figuras: 1 a, b, c
Fonte – Empresa Servline – www. limestone.com.br, 2011

4

Colocação e Manutenção

Sendo o Ladrilho Hidráulico um produto artesanal, este apresenta pequenas variações nas
cores e dimensões e a sua base, não deve permitir a passagem de umidade da argamassa de
assentamento, pois isto pode propiciar manchas no ladrilho.
Também antes da sua aplicação, devem-se apontar as peças no local da instalação para
ajustar a posição dos desenhos, sulcos superficiais e disposição dos possíveis cortes que
devem ocorrer, preferencialmente, na faixa do ladrilho ao redor das figuras (fig. 2,a,b,c)
(NBR 9457 – ABNT). Na colocação pode-se usar juntas plásticas (afastadores) e o ideal é
realizar o assentamento por faixas de até 1m² por vez, para garantir o cuidado da pré
limpeza.
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(a)

(b)

(c)

Figuras: 2 a, b, c
Fonte – Empresa Servline – www. limestone.com.br, 2011

Assentamento (vide fluxograma, item 6)
Assentar o ladrilho através do método tradicional ou por argamassa colante, molhando a face
rugosa do ladrilho e a superfície de base, com uma brocha, sendo que a argamassa deve ter a
viscosidade de “requeijão de copo”, mais úmida que a normalmente utilizada nas cerâmicas
convencionais e distribuída na face rugosa já molhada, com desempenadeira de aço dentada.
(NBR 9458, ABNT)
Para fixar os ladrilhos, pressioná-los sobre a superfície de contato, com o cuidado de se evitar
marcas da batida de uma ferramenta de aplique, pois o ladrilho pode marcar, gerando maior
mão de obra de acabamento ou até mesmo um dano só visível quando estiver molhado ou
resinado.
Proteção na cura do assentamento
Caso seja necessário proteger o revestimento logo após sua colocação, podendo-se utilizar
plástico bolha transparente virado para baixo, mas esta ação não deve ultrapassar o prazo de
4 horas de permanência do isolamento, para não gerar formação de colônia de fungos e
impregnação de materiais comuns em obras (tinta, poeira, solventes,...) podendo manchar o
ladrilho e o seu rejunte.
Pintura de resina (fluxograma, item 6)
Após a colocação e endurecimento da massa de assentamento pode-se executar a pintura de
resina específica acrílica com alto teor de sólidos e diluída em solvente também específico,
isto preferencialmente antes do rejunte, para isto deve ser utilizado um rolo de lã curto,
sempre no mesmo sentido (vaivém), e nunca em cruz, sendo necessárias três demãos, com
intervalos de até oito horas entre cada uma (função temperatura e ventilação).
Um teste necessário para liberar a aplicação da resina, é de colocar um pedaço de plástico
fino, flexível e transparente, com tamanho mínimo de 20 X 20 cm, sobre a superfície de
ladrilhos executada, firmando-o nos bordos para se verificar a umidade ou não, através do
suor de água no plástico, permanecendo firme no local, até 48 horas, pois como a secagem é
função da temperatura e ventilação do local, pode-se verificar na sua remoção se o local
específico apresenta-se úmido ou “suado”, em caso positivo, deve-se aguardar um pouco mais
para iniciar a aplicação da resina a ser aplicada sobre as placas.
Após secagem da resina, no período de até 72 horas, deve-se retirar eventuais impurezas que
tenham caído sobre as peças resinadas, passando uma lixa d’água nº 320 ou bucha abrasiva
(tipo scoth brite) com sabão branco desengraxante, aplicando homogeneamente em sentidos
que se cruzem na vertical ou horizontal (processo de texturização).
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Rejunte (fluxograma, item 6)
O rejunte poderá ser executado quando o cheiro do solvente da resina não se fizer mais
presente e com o uso de uma pasta fluída, devendo-se molhar as superfícies e orientar a
aplicação para distribuição inclinada na direção diagonal em relação ao revestimento, visando
à retirada de ar das juntas, garantindo-se assim, uma boa penetração, eliminando bolhas e
nivelamento do rejunte. Pode-se, também frisar (rebaixar) as juntas. Quando possível podese distribuir o rejunte através de furo na ponta do saco do próprio rejunte, e logo a seguir,
limpando com sisal o entorno das juntas, assim, não permitindo que os resíduos excedentes
sequem, evitando manchas. De qualquer forma é recomendável o rejuntamento de 2 a 3 mm
na cor de fundo do piso, ou em branco ou marfim (fig. 3 a, b), por mais fina que seja a junta,
para se evitar sujeiras do dia a dia, podendo ocorrer em condições específicas de projeto a
junta seca por exemplo em escadas, (quando a modulação o permitir; (fig. 3 c). Após a
secagem das juntas, pode-se passar 3 camadas ou mais de cera incolor líquida, lustrando as
superfícies e liberando o uso do local em até 60 minutos.

(a)

(b)

(c)

Figuras: 3 a, b, c
Fonte – Empresa Servline – www. limestone.com.br, 2011

5

A Manutenção

Quanto à manutenção de rotina, passar vassoura de pêlo ou aspirador de pó, para retirar a
poeira, sem dispersa-la no ambiente, para em seguida passar pano úmido limpo ou com
solução de sabão branco concentrado. Nas futuras manutenções dependendo do nível de
sujeira, pode-se esfregar com vassoura de piaçava e sabão branco concentrado deixando o
revestimento úmido com a solução, pelo maior tempo possível, e enxaguando com o pano
úmido limpo, repetindo este procedimento até a limpeza e secagem total. (fig. 4 a, b) Devese evitar o uso de ácido muriático na limpeza para dissolver resíduos nas superfícies. Após,
aplicar cera incolor líquida, para manutenção do lustro e uniformização de arranhões.

(a)

(b)

Figuras: 4 a, b
Fonte – Empresa Servline – www. limestone.com.br, 2011
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Fluxo de Aplicação do Ladrilho hidraulico
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7
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Considerações Finais

Os ladrilhos hidráulicos são revestimentos que podem ter resistência à compressão axial
simples, de até 143 MPa, com absorção de água próxima a 1 %, sendo ideais para locais que
exijam alto transito de circulação de pessoas, oferecendo baixa manutenção as ações
dinâmicas.
Realçe também deve ser dado a possibilidade de tematizar o ambiente, vantagem inigualável
do Ladrilho Hidráulico, permitindo composições gráficas, combinações temáticas
multicoloridas, em padrões geométricos, florais e até tácteis.
Existem fases sobrepostas com temporização específica, que devem ser gerenciadas, tais
como:
- a escolha de modulação;
- a cura de argamassa de base;
- a proteção transitória, máxima de 4 horas;
- a precedência de aplicação de verniz sobre o rejunte, pois este não tem
recobrimento em verniz;
- a aplicação de cera sobre o conjunto placas e rejuntes, quando houver a decisão do
uso de cera.
A manutenção de rotina, dependendo do nível de sujeira, deve evitar produtos abrasivos e
corrosivos (como o ácido muriático) usando preferencialmente sabão branco concentrado,
deixando o revestimento úmido com a solução, pelo maior tempo possível, e enxaguando com
o pano úmido limpo, até a secagem total.
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Abstract
Costa do Estoril is a large coastal zone located near the end of the Tagus estuary that has become a very densely
populated urban extension of the city of Lisbon. The effluent from the Costa do Estoril Wastewater System is
discharged nearly 2750 m away from the coastline through a long sea outfall with two branches and submerged
multiport diffusers.
In this paper, a theoretical model of the hydraulic performance of the Costa do Estoril long sea outfall is presented.
The model was calibrated and validated based on a long series of effluent flows and depth data registered at the
upstream chamber of the outfall. An empirical coefficient, K, representing the sum of the local head losses was
selected as the calibration parameter. The results of the model simulations indicated that all the ports of both
diffusers should be open in order to improve the system’s performance in terms of self-cleansing conditions and
ensuring adequate head losses, compatible with the design flows.
Key words: Wastewater, sea outfall, head losses, hydraulic model

Introduction
In Portugal, wastewater from several densely populated coastal areas is carried offshore
through a pipe installed over the ocean floor or buried, usually after primary or secondary
treatment. At Costa do Estoril, a large coastal zone located near the end of the Tagus estuary
that has become a very significant urban extension of the city of Lisbon, the wastewater
system includes tributary sewers, a long interceptor, a Wastewater Treatment Plant (WWTP)
and a long sea outfall (1).
The Costa do Estoril Wastewater System serves a catchment area of approximately 22 000
hectares that includes four municipalities (the whole municipality of Cascais, a large part of
the municipalities of Oeiras and Sintra and smaller part of the municipality of Amadora). The
population served by the system is currently evaluated to be near 800 000 inhabitants.
Some studies have been carried out to theoretically evaluate the hydraulic behaviour of the
long sea outfall ((2), (3)). (2), however, was not validated using real data. In the present
paper, an hydraulic model was developed taking into account the particular characteristics of
the Costa do Estoril long sea outfall. As a distinctive feature, this model was calibrated and
validated based on a long series of “in situ” data (depths and flows) collected during the last
three years of system operation which highlights, among other features, unexpected high
head loss (3).
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General Characterization of the System
The Costa do Estoril Wastewater system includes the following key components:


A concrete gravity intercepting sewer, which begins near the Jamor valley, with a
diameter of 800 mm, and finishes near the Guia´s lighthouse, with a diameter of
2500 mm. The trunk sewer is over 25 km in length, 19 km of which were built in
tunnel.
 Gravity trunk sewers, developed along the valley lines. The trunk sewers of Jamor,
Barcarena and Laje are of particular importance both due to their dimensions and
extension.
 Nine pumping stations that transport the wastewater from the lower zones, with no
possibility of gravity connection to the interceptor. The pumped flow is about 15% of
the total flow reaching the wastewater treatment plant (WWTP).
 A WWTP located at Guia, including physical-chemical treatment (enhanced primary
treatment) plus filtration and disinfection with ultraviolet radiation. The sludge is
pumped and treated in Outeiro da Lota, approximately 4 km away from Guia.
 A long sea outfall with two branches and a total extension of 2750 m, including two
400 m diffusers.
As a result of the European Commission decision 2001/720/EC, the WWTP has different
performance requirements. During the bathing season, filtration and disinfection of the final
effluent is required before the discharge into the ocean. During the non bathing season, just
the primary treatment is required.
In Figure 1, a schematic layout of the Costa do Estoril wastewater system is presented.

Figure 1 – Schematic layout of the Costa do Estoril wastewater system (courtesy of SANEST S.A.)
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Characterization of the Long Sea Outfall
The Costa do Estoril long sea outfall came into operation in 1994.This outfall consists of an
initial cast iron reach, with a diameter of 1800 mm and a length of 900 m. The initial reach is
followed by two High Density Polyethylene (HDPE) branches of 1200 mm in diameter, which
are about 1850 m in length and installed on the sandy bottom. Also, the system is prepared
for the installation of two additional branches, with similar characteristics.
Each of the branches includes a diffuser of 400 m, with pipe diameters being reduced in three
steps towards downstream (respectively 1200, 1000 and 800 mm). The discharge takes place
about 40 m below the ocean surface. Each diffuser includes 80 small ports of 100 mm in
diameter and a final opening with sections equivalent to 400 mm diameter orifices, which are
currently closed. The purpose of these orifices, when temporarily opened, is to provide
adequate self-cleansing conditions in the final reaches of each diffuser.
During the initial period of operation, and due to the relatively low flows, just 17 orifices in
each diffuser were put into operation (i.e. opened). During the first three years of operation,
an addition of nearly 40 orifices were accidentally opened. According to the results of the last
field campaign, which took place in 2008, a total of 115 orifices were in service: 54 small
ports in the East diffuser and 61 in the West diffuser. As such, presently only about 30% of the
total number of ports remained closed.

Performance Requirements
A long sea outfall with multiport diffuser should be designed to ensure adequate hydraulic
and environmental conditions.
In the present case, it is particularly important to ensure that in the range of current flows
the following circumstances occur (2):





No seawater intrusion takes place through the small ports.
Under dry weather, the outfall by-pass does not operate, even when peak flows occur
during high tide periods.
Daily periodic self-cleansing conditions occur along the outfall.
The two diffusers operate in a balanced way, carrying and discharging similar flow
rates.

Principles of the hydraulic model
To simulate the hydraulic behaviour of the Costa do Estoril long sea outfall, a specific
iterative calculation model was developed, based on the following principles:






The system should satisfy the mass conservation equation, meaning that the total
inflows are equal to the sum of the outflows in both branches.
The system performs as a pseudo loop, i.e. with a zero total head loss, between the
partitioning chamber, where the two branches begin, and the receiving waters.
The total energy on each port was calculated by the following expression:

where E is the available energy (m), J is the slope of the gradient between ports
(m/m),
is the distance between ports,
/ is the relative difference of the
specific weights of the effluent and seawater and
is the difference in height
between consecutive ports.
The discharge from each port was considered to be represented by the following
equation:
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where Q is the discharge flow (m3/s), A is the port section (m2), E is the available
energy (m) and CD is an empirical coefficient considered equal to 0,8.
Energy losses were iteratively computed by the Colebrook-White equation, as
follows:

where J is the slope of the gradient (m/m), V d is the mean velocity (m/s), D is the
outfall diameter (m), Ks is the roughness factor (m) and is the wastewater kinematic
viscosity (m2/s).
The pipe roughness factor, Ks, was estimated depending on the flow velocity,
according to:

These expressions, adopted from (4), reflect the build-up and development of slime
layer on the pipe walls.
Local head losses were simulated by the following expression:

Being the coefficient K considered as the calibration parameter.

Calibration and Validation
Based on influent flows and depth data registered at the upstream chamber of the outfall, it
was possible to calibrate and validate the developed hydraulic model. The complex geometry
of the existing chambers (initial and partition chambers) and the sedimentation conditions
along the outfall affects the head losses and naturally makes more difficult the calibration
process.
Figure 2 presents two views of the initial chamber of the outfall. Inflows and depths are
recorded at the pipe immediately upstream (2500 mm diameter). This chamber includes an
overflow located at an elevation of 7.88 m, operating as an outfall by-pass. The overflow
structure begins operating for significant flows, usually under high tide conditions.
As presented in Figure 2, at the initial chamber there is a sharp change of the slope’s invert
(almost 15% in the steeper part). Figure 3 presents three possible schematic configurations of
the free water surface along the chamber.
At the upstream pipe, the flow regime is subcritical. In situations a) and b), the flow changes
from subcritical to supercritical, being the control section located in the inlet of the
chamber. Downstream, an hydraulic jump occurs. In situation a), the hydraulic jump occurs
inside the long outfall, therefore not being represented in Figure 3. In situation b), the
influence of tide level and head losses pushes the hydraulic jump upstream, into the
chamber. In situation c), head losses and tide levels are such that subcritical flows are
maintained along the whole system.
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Figure 2 – Schematic presentation of the initial chamber of the long sea outfall

Figure 3 – Schematic configurations of free water surface along the initial chamber

Figure 4 – Depth and inflow data registered during 2009

Figure 4 shows inflows and depths registered in the upstream pipe, during 2009.
Available data for 2011 showed very similar results to those presented in Figure 4. In present
conditions:
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For Q ≥ 3.50 m3/s overflows systematically occur independently of the tide
conditions. Under this situation the performance of the system is basically
constrained by the downstream head losses along the outfall.
For Q ≤ 2.50 m3/s no overflows occur. The flow regime is mainly influenced by the
control section, located at the inlet of the initial chamber.
For 2.50 < Q < 3.50 m3/s the overflow rates depend on the tide level. For high tides
overflows may take place, even for flows as low as 2.5 m 3/s.

For inflows over 3.50 m3/s, the water depths in the initial chamber tend asymptotically to a
maximum due to the significant discharge capacity of the lateral spillway.
For calibration purposes, recorded data was selected to ensure that the flow level in the
initial chamber was controlled by the head losses downstream (see Figure 3c). This
corresponds to the following conditions:




An inflow of 3.50 m3/s.
A low tide level.
A flow depth, in the initial chamber, close to the crest of the lateral spillway.

Additionally, it was assumed that sedimentation might contribute to the decrease of the
effective pipe area, for velocities below 0.15 m/s.
Considering these conditions and after calibrating the hydraulic model, a calibration
coefficient, K, associated to local head losses of 12 was calculated.
The empirical parameter K that minimized the errors between the simulated results and the
real data is considerably higher than initially expected, representing the real effects of total
head losses, whether as a result of transition flow regimes, debris, chamber geometry, slope
changes or other singularities (such as diameter changes along the outfall).

Summary of Model Simulations
The hydraulic behaviour of the long sea outfall was simulated for different situations. Each
situation was tested for several flows and tide levels. Table 1 presents a summary of the
obtained results. In Table 1, Lsea stands for the sea level, Q for the total flow, QW/E are the
inflows to the East and West diffuser, respectively, V is the average velocity along the
diffuser pipes, Vorif is the port discharge velocity, E0 is the available total head at the last port
(downstream port) and the Eupstream is the head at the upstream chamber.
Table 1 – Summary of results (flows and velocities) of the tested solutions

QW/E

E0
[m]

Situation

Lsea

Q

[-]

[m]

[m3/s]

W

Current situation
(W-61 E-54)

+1.80 m

2.500

1.272

1.228 0.06 - 2.44 1.49

- 4.03 0.175 0.274

7.28

-1.50 m

3.500

1.776

1.724 0.09 - 3.48 2.25

- 5.52 0.402 0.605

7.75

0.00 m
+1.80 m

2.500
2.900

1.256
1.456

1.244 0.03 - 1.57 0.81
1.444 0.04 - 1.89 1.06

- 2.96 0.051 0.054
- 3.35 0.088 0.093

4.88
7.87

-1.50 m

3.800

1.907

1.893 0.06 - 2.57 1.58

- 4.28 0.198 0.201

7.92

0.00 m

2.500

1.254

1.246 0.26 - 1.35 0.81

- 2.77 0.053 0.058

4.80

2.900

1.454

1.446 0.33 - 1.56 1.05

- 3.11 0.088 0.095

7.75

3.850

1.929

1.921 0.49 - 2.11 1.56

- 3.97 0.193 0.204

7.92

All ports open except
Φ400 mm (W-80 E-78)

All ports open including
+1.80 m
Φ400 mm (W-81 E-79)
-1.50 m

3

[m /s]
E

V

Vorif

[m/s]

[m/s]

W

Eupstream
E

[m]

In Figures 5 and 6 pipe velocities along the East diffuser and port discharge velocities for the
current situation are presented. Figures 7 and 8 refer to a simulated situation, where all the
ports are in operation (i.e. open). The results obtained for the West diffuser were similar.
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Figure 5 – Velocities in East diffuser to current situation
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Figure 6 – Discharge velocities in East diffuser to current situation
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Figure 7 - Velocities in East diffuser when all ports are open
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Figure 8 - Discharge velocities in East diffuser when all ports are open

Summary and Conclusions
The treated effluent from the Costa do Estoril Wastewater System is discharged nearly
2750 m away from the coastline in the zone of Guia, close to Cascais.
The hydraulic behaviour of the Costa do Estoril long sea outfall was studied in the past, but
real data was never taken into account. In this paper, through the analysis of operational
data, an hydraulic model was developed taking into account the particular characteristics of
the Costa do Estoril long sea outfall.
It was considered particularly important to verify adequate self-cleansing conditions along the
outfall in order to avoid sedimentation, and to identify the flows and tide conditions
associated with overflows in the initial chamber. Such information is highly relevant to
support the decision of opening, or not, the remaining closed ports of the two diffusers.
The model was calibrated and validated based on real data collected during 2009 to 2011,
using the coefficient, K, as the calibration parameter. The direct analysis of registered flows
and depths, combined with the results of the simulations allowed for a better understanding
of the system’s performance.
The results of the hydraulic model show that:


When all available ports are put into operation, flows up to 3.00 or 4.00 m 3/s can be
transported along the outfall, respectively during low and high tides, being that
higher flows will result in direct discharges at the rocky coast line. It should,
however, be noted that although these values may be exceeded, it is currently just
under wet weather conditions they are expected to be so.



Even with significant flows, velocities below 0.30 m/s are estimated at the
downstream part of the diffusers, mounting the risks of deposition and the
consequent increase of local head losses. As such, it is concluded that maintenance
procedures should be planned in order to periodically ensure self-cleansing
conditions.

The results of the model have indicated that all ports should be placed into operation in as to
decrease the number and duration of overflows, and promote the discharge through the long
sea outfall. In the future, and depending on the evolution of inflows, the installation of a
third branch of the outfall may be recommended.
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Resumo
O comportamento mecânico intrínseco é caracterizador dos parâmetros do solo sem o efeito da estrutura, da fábrica
e da densidade relativa no contributo da resistência ao corte. O comportamento intrínseco é potencialmente atingido
no estado crítico do solo e para grandes deformações. O estado crítico destas amostras de solo, avaliado no espaço
tridimensional q:p´: ´ foi atingido realizando-se ensaios triaxiais de compressão com tensão de confinamento
constante, drenados (CD) e não drenados (CU), em corpos de prova remoldados com densidade relativa (Dr) baixa e
consolidadas isotrópicamente. Foi ainda avaliado no espaço e:log 'v através de ensaios de corte drenados (CD). Deste
modo foi possível definir uma zona no plano q:p´ e no espaço :lnp´ onde se localizará a linha de estado crítico.
Palavras Chaves: Estado critico, triaxial, corte directo

Abstract
The intrinsic mechanical behavior characterizes the soil parameters without the structure effect and relative density
in the contribution to shear resistence. The intrinsic behavior is potentially achieved in the soil critical state and for
large deformations. The critical state of these soil samples evaluated in the three dimensional space q:p': ' was
achieved by carrying out triaxial compression test with constant radial stress, drained (CD) and undrained (CU) on
remolded specimens with low relative density (Dr) and isotropically consolidated. Was further assessed in space e:log
'v through drained shear test (CD). Therefore it was possible to define a zone in the plane q:p'and space :lnp'
where it can be locate the critical state line.
Key Words: Critical state, triaxial, direct shear test

1 – Introdução
O solo residual granítico usado resultou da alteração de um tipo de granito de grão grosseiro e
porfiróide da região da Beira Interior. Este granito apresenta propriedades mecânicas
peculiares, função do grau de alteração, índices químicos, estruturação e índice de vazios,
possuindo características similares a rochas brandas, devidas à estrutura herdada,
dependendo esta do grau de alteração sofrido [1]. O comportamento mecânico deste solo é
influenciado pela estrutura herdada da rocha mãe, através do contributo de diversos efeitos
na resistência.
A avaliação do comportamento mecânico intrínseco, permite compreender por comparação,
os efeitos que a estrutura do solo tem nos parâmetros de resistência ao corte. No caso de
solos granulares, como são os residuais, este tipo de comportamento é determinado através
dos resultados de ensaios em amostras desestruturadas, para deformações elevadas de modo
a se ter variação normal e de corte nula a volume constante. Quando se atingem estas
condições em ensaios triaxiais de compressão drenados a p'0 constante (CD) realizados em
amostras densas, tem-se definido o estado crítico. No caso de ensaios triaxiais de compressão
não drenados a p´0 constante (CU) efectuados em amostras soltas, designa-se de estado
estável.
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O estado crítico do solo deve ser avaliado num espaço tridimensional q:p': , ou seja no espaço
de tensões q:p´em conjunto com a análise no espaço tensão-deformação :lnp', onde podem
ser representadas as denominadas linhas de estado crítico (CSL). Estas linhas definem o
estado crítico e definem o comportamento mecânico intrínseco do solo que limita os estados
possíveis dos impossíveis, isto é, a rotura dá-se quando o estado de tensão toca nessa linha
independentemente do caminho de tensões seguido até essa fronteira [1].

2 – identificação e classificação do solo
O solo residual granítico usado é classificado no grupo SM [2], cujos parâmetros
granulométricos (percentagem de cascalho, areia, silte e argila, diâmetro efectivo D 10,
coeficiente de uniformidade (Cu), coeficiente de curvatura (Cc)) se apresentam no Tabela 1.
Tabela 1 – Parâmetros físicos e granulométricos do solo residual de granito
Índice
Distribuição granulométrica
Percentagem de cascalho
Percentagem de areia
Percentagem de silte e argila
D10 (mm)
Coeficiente de uniformidade (Cu)
Coeficiente de curvatura (Cc)
Densidade das partículas sólidas Gs

Valor
15 – 20
62 – 70
23 - 10
0.02 – 0.08
12.6 – 97.0
1.3 – 8.0
2.65

3 – Programa de testes e procedimento
O programa de ensaios seguido, constou na realização de ensaios de corte directo e triaxiais
em amostras remoldadas, tendo sido efectuadas três séries de ensaios de corte directo em
amostras de 60 mm de diâmetro, e duas séries de ensaios triaxiais de compressão em
amostras de 200 mm de altura e 100 mm de diâmetro e para diferentes tensões de
confinamento. Em ambos os casos as amostras foram preparadas de forma a se apresentarem
o mais soltas possíveis.
Relativamente aos ensaios de corte, estes foram efectuados de modo drenado (CD) e para
volumes específicos iniciais no fim de consolidação a variar entre = 1.526 e = 1.814. As
amostras foram consolidadas para tensões normais de 52, 123, 227 e 435 kPa, mantendo-se
esta tensão durante a fase de corte.
Os ensaios triaxiais consistiram em testes de compressão de modo não drenado (CU) com
medição da variação da pressão de água nos poros ( u) e drenado (CD) com medição da
deformação volumétrica ( v). As amostras foram previamente consolidadas para tensões de
confinamento p´0 = 50, 100, 200 e 400 kPa, mantendo-se p´0 constante durante a fase de
corte e apresentando volumes específicos inicias fim de consolidação a variar entre = 1.848
a = 1.957. As condições dos ensaios encontram-se resumidas nos Tabelas 2 e 3.
Tabela 2 – Condições dos ensaios de corte directo realizados
Ensaio corte
CD

Tensão normal
52
123
227
435

(kPa)

0

1.813 –
1.774 –
1.720 –
1.707 –

fc

1.881
1.827
1.862
1.825

1.752 –
1.675 –
1.531 –
1.526 –

1.814
1.707
1.671
1.598

Velocidade de corte
(mm/min)*
0.5
0.5
0.5
0.5
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Tabela 3 – Condições dos ensaios triaxiais realizados
Tensão efectiva média inicial
0
fc
p´0 (kPa)
50
2.000
1.956
100
2.024
1.903
200
2.073
1.889
400
1.997
1.849
50
2.037
1.957
100
2.031
1.900
200
2.012
1.890
400
2.071
1.848

Ensaio triaxial
CU

CD

Velocidade de corte
(mm/min)*
0.025
0.025
0.025
0.025
0.01
0.01
0.01
0.01

*As velocidades foram calculadas de acordo com a proposta de Head [3] e por avaliação do
coeficiente de consolidação do solo
Todos os ensaios foram efectuados em laboratório com condições de temperatura de 20º ±
2ºC, e procedendo à correcção da membrana no caso do ensaio triaxial. A área de secção
média foi calculada ao longo de todo o tempo de ensaio, assumindo que a amostra deforma
como um cilindro perfeito.

4 – Análise de resultados
Com base nos resultados dos ensaios de corte directo, foi possível determinar o valor do
ângulo interno de atrito e da coesão, e ainda definir a linha de estado crítico (CSL) no espaço
e:log 'v como se apresentam nas Figuras 1 e 2.
350
max =

0.6652 'v + 9.6305
R² = 0.995 - Amostra 1

Tensão de corte (kPa)

300

max = 0.6756 'v
R² = 0.995 - Amostra 2

250

max =

0.6777 'v + 10.037
R² = 0.992 - Amostra 3

200

Amostra 1

150

Amostra 2
Amostra 3

100

Linear (Amostra 1)
50

Linear (Amostra 2)
Linear (Amostra 3)

0
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Figura. 1 – Envolventes de Mohr para as amostras ensaiadas.
Pela aplicação do modelo de rotura de Mohr-Coulomb e definida a envolvente do tipo
= c'+ u.tg ' determinaram-se os valores do ângulo interno de atrito ( ´) e da coesão (c´),
tendo estes variado entre 33.6º e 34.1º no caso do ´, e entre 0 kPa e 10 kPa para o caso da
c´.
As envolventes definidas são similares, podendo aceitar-se uma única linha de estado crítico.
Contudo no espaço e:log 'v a linha de estado crítico não é única para as diferentes amostras,
o que pode estar ligado aos diferentes erros inerentes ao ensaio de corte directo e/ou não se
ter desenvolvido completamente o plano de corte e assegurado que este se mantém
horizontal. Assim deixa-se de ter controlo sobre a tensão principal v e de real tensão de
corte.
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Figura. 2 – Linhas de estado crítico no espaço e:log 'v.
Os resultados obtidos dos ensaios triaxiais efectuados neste solo residual de granito,
permitiram definir as linhas de estado crítico, nos espaços q:p´e :lnp´ tal como se apresenta
nas Figuras 3 e 4.
Da observação da Figura 3 e 4, constata-se que a linha de estado crítico (CSL) pode
considerar-se única no espaço q:p´ (R2=0,99) ou seja parece ser independente do caminho de
tensões seguido. No espaço :lnp´ definiram-se duas linhas de estado crítico com coeficiente
de correlação mais baixo, que estão associadas aos diferentes caminhos de tensão e ainda à
limitação de deformação do próprio aparelho amax = 25%.
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Figura. 3 – Linhas de estado crítico para o solo residual granítico definidas no espaço q:p´.
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No espaço q:p´a CSL tem a forma q = Mp´ (q – tensão de corte; M – declive; p´ – tensão
efectiva média). A linha quando é definida a partir de ensaios CD escreve-se como: q =
1.4160p´ ( ´= 35o), e q = 1.3296p´ ( ´= 33o) quando é definida a partir de ensaios CU.
Os valores do ângulo interno de atrito efectivo ( ´) encontram-se dentro do intervalo de
valores normalmente encontrados para este tipo de solo residual de granito, como referido
em Cavaleiro [4] e Andrade Pais [5]. Pode-se aceitar como única a CSL definida no espaço de
tensões. O estado estável é coincidente com o estado crítico quando o comportamento é
observado no espaço de tensões q:p´.
2.050

= -0.035lnp' + 2.0347 (CSL - CU)
R² = 0.9305

CSL (CU)
CSL (CD)

CSL (média)

1+e

1.950

1.850

1.750

= -0.032lnp' + 1.9466 (CSL - CD)
R² = 0.9162
1.650
10

100

1000
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Figura. 4 – Linhas de estado crítico para o solo residual granítico definidas no espaço v:lnp´.
A linha de estado crítico (CSL) definida no espaço :lnp’ com a forma = N - lnp’ ( - volume
específico; N – volume específico para p´= 1kPa; - declive), no caso de ensaios CD é = 0.032lnp´+ 1.9466 e = -0.035lnp´+ 2.0347 no caso de ensaios CU. Neste espaço é difícil
definir uma única linha de estado crítico, sendo mais correcto definir uma zona provável onde
se encontrará a verdadeira linha de estado crítico (CSL). Contudo a resistência última deveria
ser única por estar eventualmente ligada só ao efeito atritivo. Assim, a diferença parece
justificar-se porque as deformações foram registadas até aos 22% máximo valor permitido
pelo equipamento triaxial, baixos em relação às deformações exigidas para se atingir o estado
crítico e ainda à rotação das tensões pela dificuldade de manter o topo da amostra
horizontal.
O nível de tensões de confinamento atingidas estão ainda aquém da zona de esmagamento
dos cristais, tendo este solo um comportamento evolutivo é de esperar uma convergência
destas linhas para p´0.

5 – Conclusões
O solo residual de granito estudado apresentou no espaço q:p´ uma linha de estado crítico
que pode ser considerada única, com um correlação elevada (R2 = 0,99), sendo que no caso de
ensaios CD apresenta a forma q = 1.4160p´ (R 2 = 0,9979) e no caso de ensaios CU a forma q =
1.3296p´ (R2 = 0,9924). Os valores do ângulo interno de atrito obtidos, ´ = 35o em ensaios
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triaxiais CD e ´= 34º no caso dos ensaios de corte CD, e ´ = 33o em ensaios triaxiais CU,
encontram-se dentro do intervalo de valores normalmente obtidos neste tipo de solo residual
de granito.
No entanto no espaço :lnp´ torna-se difícil definir uma única linha de estado crítico, pelo
que se optou por definir antes uma zona provável onde se situará a verdadeira linha de estado
crítico. A zona de estado crítico definida no espaço de deformação volumétrica tem como
limite para a zona seca a linha CU e para a zona húmida a linha CD.

Simbologia
Cc – coeficiente de curvatura
Cu – coeficiente de uniformidade
D10 – diâmetro efectivo
p´0 – tensão efectiva média inicial
p´ – tensão efectiva média
q – tensão desviatória
– volume específico
0 – volume específico inicial
fc – volume específico inicio da fase de corte
´ – ângulo interno de atrito
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Resumo
O presente estudo de investigação visa informar os diversos intervenientes no sector da construção sobre os riscos
profissionais e correspondentes medidas de prevenção para trabalhos relacionados com Estruturas Metálicas. Nesse
sentido são apresentados alguns conceitos que permitem enquadrar o tema em investigação, seguido da elaboração
de um questionário direccionado às empresas responsáveis pela montagem deste tipo de estruturas com o objectivo
de perceber a sua realidade, no que a este assunto diz respeito. É ainda apresentado um Modelo de Prevenção “tipo”
(Fichas de Identificação de Perigos, Avaliação e Prevenção de Riscos) para as diferentes fases de obra. As conclusões
deste estudo são feitas com base na interpretação de resultados.
Palavras-chave: Segurança na Construção, Avaliação de Riscos, Estruturas Metálicas, Riscos, Medidas de Prevenção,
Equipamentos de Protecção Individual, Equipamentos de Protecção Colectiva;

1. Introdução
A Segurança no Trabalho, e em concreto na Construção, tem evoluído de forma progressiva ao
longo dos anos. Historicamente, a Segurança como sinónimo de Prevenção de Acidentes
evoluiu de uma forma crescente, englobando um número cada vez maior de factores e
actividades, desde as primeiras acções de reparação de danos (lesões) até um conceito mais
amplo onde se buscou a prevenção de todas as situações geradoras de efeitos indesejados
para o trabalho (1).A melhoria das condições de segurança no trabalho da construção civil é
um processo permanente e dinâmico (2).

1.1 Princípios Gerais de Prevenção
Em 1989 foi publicada pela Comissão Europeia a Directiva 89/391/CEE, de 12 de Junho designada vulgarmente por Directiva Quadro, a qual teve por objecto a execução de medidas
destinadas a promover no espaço europeu a melhoria da segurança e saúde dos trabalhadores
(3).
Nela se incluíram nove princípios gerais – atribuídos às entidades empregadoras - relativos à
prevenção dos riscos profissionais e à protecção da segurança e da saúde, à eliminação dos
factores de risco e de acidente, à informação, à consulta, à participação, de acordo com as
legislações e/ou práticas nacionais, à formação dos trabalhadores e seus representantes,
assim como linhas mestras a observarem, com vista à sua aplicação no terreno (3).
Esta directiva foi transposta para o direito interno português através do Decreto-Lei n.º
441/91, de 14 de Novembro, alterado posteriormente pelo Decreto-Lei n.º 133/99, de 21 de
Abril (3).Mais tarde os Princípios Gerais da Prevenção foram assumidos pela Lei nº 102/2009,
de 10 de Setembro, que revoga os diplomas atrás referidos (3).
Tabela 1 - Os Princípios Gerais de Prevenção (4)
Princípios Gerais de Prevenção
(Art.º 6º/ Directiva 89/391/CEE – Art.º8º/DL 441/91)
1. Evitar os riscos
2. Avaliar os riscos não evitados

Matriz Metodológica
Avaliação de Riscos

Gestão
de
Riscos
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3. Combater os riscos na origem
4. Adaptar o trabalho ao homem (equipamentos, postos, métodos e
processos de trabalho)
5. Atender ao estado de evolução da técnica
6. Substituir o que é perigoso pelo que é isento de perigo ou menos perigoso
7. Panificar a prevenção com um sistema coerente (técnica, organização,
condições e ambiente de trabalho, relações sociais)
8. Priorizar a protecção colectiva relativamente à individual
9. Formar, informar e recolher

Controlo de Riscos

Comunicação de Riscos

1.2 Avaliação/Análise de Riscos
A avaliação de riscos é um processo que permite identificar os perigos (situações que podem
originar danos à segurança ou à saúde), avaliar a probabilidade de ocorrência de um acidente,
devido a esse perigo, e estimar a probabilidade da sua ocorrência e as suas possíveis
consequências e, com base nos níveis de risco (o risco é a conjugação da probabilidade de
ocorrência do acidente e a estimativa das suas consequências expectáveis) propor medidas
que permitam minimizar e/ou controlar os riscos avaliados como não aceitáveis (ou graves,
usando a terminologia da legislação) (5).
A análise de riscos constitui a primeira abordagem de um problema de segurança do trabalho.
Segundo este ela tem como objectivo o levantamento de todos os factores do sistema de
trabalho Homem/Máquina/ Ambiente que podem causar acidentes (1).

1.3 Prevenção e Protecção
O conceito de “Prevenção” pode ser definido como “conjunto de medidas e acções cautelares
tendentes a eliminar ou limitar as consequências de um acidente antes que este se produza”,
enquanto “Protecção” é entendida “ como “conjunto de medidas e acções destinadas a
preservar ou minimizar as consequências de um acidente quando este acontece” (6).

2. Estruturas Metálicas
As características, mais relevantes, para a segurança no trabalho de montagem de estruturas
metálicas relacionam-se com a especificidade de operações que originam o Risco de Queda
em Altura neste tipo de actividades. Com efeito, trata-se de especificidades e não, em geral
de agravamento do Risco de Queda em Altura (2).
A montagem de estruturas metálicas, incluindo coberturas suportadas por elementos
estruturais de betão, apresenta, de um ponto de vista do controlo dos riscos, vantagens
comparativamente à execução de estruturas em betão (2):
- Os componentes estruturais são pré-fabricados, chegando ao estaleiro prontos a serem
montados;
- Simplificação da quantidade e diversidade de operações, diminuindo os riscos existentes;
- Possibilidade de utilização de equipamentos elevatórios, assegurando melhores condições
de segurança;

2.1 Movimentação de Cargas
As cargas a movimentar na actividade de montagens de estruturas metálicas são na sua
maioria elementos de médio e grande porte, cujo transporte dentro da área do estaleiro tem
de ser planeado, tendo em conta (2):
- As limitações de espaço que possam existir na fase de entrada em obra para montar a
estrutura;
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- A necessidade de coordenar as deslocações desses elementos com outros materiais inerentes
a outras actividades alvenarias, por exemplo;
- Os equipamentos elevatórios a utilizar;
- A prevenção para a não execução de trabalhos de montagem de estrutura metálica,
incompatíveis em simultâneo com trabalhos de outras actividades, alvenarias, por exemplo;

2.2 Plataformas de Trabalho
As plataformas de trabalho fixas – andaimes – revelam-se pouco adequadas à maior parte das
operações inerentes à actividade de montagem de estruturas metálicas, a não ser na sua
função já anteriormente abordada – de estrutura de protecção contra o risco de queda em
altura, para isso implicando a sua montagem periférica e de altura sempre superior à da
estrutura que se vai desenvolvendo (2).
A grande mobilidade e a rapidez – por comparação com a execução de uma estrutura em
betão – próprias dos trabalhos de montagem dos elementos metálicos – deslocação dos
elementos metálicos, posicionamento provisório dos mesmos, preparação para os trabalhos de
fixação, adequam-se à utilização de plataformas móveis e andaimes com rodas, para alguns
trabalhos e, sobretudo, plataformas elevatórias mecânicas, de vários tipos (2).
A este propósito refira-se que a utilização de plataformas elevatórias articuladas está
dependente do estado em que se encontrem os pavimentos, quanto à desobstrução – o que
implica arrumação e limpeza – e regularização do piso dos caminhos de circulação necessários
à sua utilização (2).
Esta opção é a mais correcta garantia, para que esteja uma circulação segura, já que se trata
de um tipo de equipamento de grande mobilidade e que garante condições de segurança
contra o risco de queda em altura (2).

2.3 Equipamentos de Protecção Individual
Os cintos de segurança com arnês além naturalmente do calçado de protecção e do capacete,
apetrechado de franquelete para evitar a sua queda constituem o EPI adequado a diversos
trabalhos constantes da actividade de montagem de estruturas metálicas desde que não
estejam asseguradas protecções colectivas adequadas (2).
A utilização de cinto de segurança/arnês tem de estar frequentemente associado à fixação de
linhas de vida horizontais ou verticais colocadas por exemplo em vigas de betão que suportem
coberturas metálicas (2).
A aplicação de linhas de vida implica a preparação da sua fixação, o que em si mesmo
comporta frequentemente o risco de queda em altura, tendo de ser um trabalho planeado e
preparado (2).

3.Metodologia
Numa primeira abordagem, neste trabalho de investigação realizou-se um questionário
direccionado para empresas que comercializam estruturas metálicas, focando
essencialmente, aspectos relevantes referentes à Segurança na execução deste tipo de
trabalhos. As suas respostas irão permitir ter um conhecimento sobre as directrizes e
procedimentos de segurança implementados e também sobre alguns meios e métodos de
trabalho utilizados, pelas empresas responsáveis pela Montagem em Obra de Estruturas
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Metálicas. As empresas que foram alvo de estudo foram a BySteel,SA, Frisomat Portugal,
MartiferGroup e Tegopi,SA. A Bysteel faz parte do grupo DST e trata-se de uma empresa
vocacionada para a construção de edifícios com estrutura em aço-habitaçao, hoteis, zonas
comerciais, fabricas e pavilhões industriais, centros comerciais, contenções em fachadas,
pontes e viadutos metálicos em aço e estruturas mistas, passadiços, Obras em serralharia civil
leve e pesada. A Frisomaté uma empresa multinacional sediada na Bélgica, com 30 anos de
experiência e 20000 projectos em todo o mundo. Quanto à Martifer, esta tem
aproximadamente 3000 colaboradores e está presente em 21 países com 16 unidades
industriais. Por último a Tegopi é uma empresa Especializada em construção soldada a
TEGOPI dispõe de equipamentos, tecnologia e sistemas de controlo que lhe permitem garantir
uma resposta adequada a obras com as mais exigentes especificações técnicas e dimensões
muito especiais. Actualmente a TEGOPI afirma-se como uma empresa inovadora, que
desenvolve relações de parceria com prestigiados operadores das mais diversas áreas e presta
serviços técnicos altamente especializados, desde o projecto até á assistência técnica.
Este trabalho de investigação consiste também na elaboração de um Modelo de Prevenção,
que se traduz em Fichas de Identificação de Perigos, Avaliação e Prevenção de Riscos em
cada fase de obra. Neste artigo será dado um pequeno exemplo do trabalho elaborado

3.1 Questionário
De seguida se apresentam algumas perguntas seleccionadas, do questionário elaborado junto
das empresas que fabricam, executam e montam estruturas metálicas em obra.
Pergunta 1: A montagem em obra é feita pela Vossa empresa (quem comercializa)? (7)
Pergunta 2: Que tipos de plataformas de trabalho utilizam para a sua montagem? (7)
Pergunta 3: A montagem deve ser feita por trabalhadores especializados? (7)
Pergunta 4: Existem tarefas que necessitem de ser feitas por trabalhadores com formação
específica? (7)
Pergunta 5: Que tipos de trabalhos de soldadura são empregues para a sua montagem? (7)
Pergunta 6: Quais são os riscos mais frequentes? (7)
Pergunta 7: Quais são as principais causas de acidentes? (7)
Pergunta 8: Que tipos de procedimentos de segurança têm na montagem deste tipo de
estruturas para uma determinada obra? (7)

3.2 Modelo de Prevenção
O modelo de prevenção seguido neste trabalho de investigação, foi elaborado tendo em conta
as respostas ao questionário, pelo que se dividiu, a prevenção dos riscos profissionais, nos
trabalhos com estruturas metálicas em obra em 5 fases que se apresentam na tabela 1.
Tabela 1 – Ficha de identificação de perigos, avaliação e prevenção de riscos

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS, AVALIAÇÃO E PREVENÇÃO DE RISCOS
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS EM OBRA
I. Manipulaçãoe Armazenamento do Material
II. Montagem da Estrutura Provisóriano Solo
FASES DA OBRA
III. Elevaçãoda Estruturae Interligação
IV. Revestimentode Fachadasede Cobertura
V. Trabalhos Complementares (senecessários)
Para cada fase de obra são identificados os seguintes parâmetros:
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1. Tarefas:
2. Equipamentos a utilizar:
3. Perigos mais frequentes:
4. Identificação de riscos e Medidas de Prevenção de acordo com Perigos mais frequentes:
Para se ter uma noção mais clara acerca das fichas mencionadas neste trabalho, é
apresentada de seguida a fase três correspondente à ”Elevação e interligação da estrutura”:
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS, AVALIAÇÃO E PREVENÇÃO DE RISCOS
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS EM OBRA
FASES DA OBRA

III. Elevação da Estrutura e Interligação

1. Tarefas:
1.1 Elevação da estrutura; 1.2 Trabalhos com equipamentos de elevação/plataformas
elevatórias; 1.3 Colocação dos topos; 1.4 Colocação das madres;
2. Equipamentos a utilizar:
- Equipamentos de elevação (camião grua, empilhador multifunções, auto-grua,…);
- Plataformas elevatórias mecânicas (articuladas, em tesoura,…);
- Ferramentas eléctricas manuais (aparafusadores, berbequins, pistolas de fixação,
rebarbadoras,…);
3. Perigos mais frequentes:
- Trabalhos com os equipamentos de elevação;

4. Identificação de riscos e Medidas de Prevenção de acordo com Perigos mais frequentes:
4.1 Trabalhos com os equipamentos de elevação de cargas
Riscos Associados

- Queda de objectos;
- Esmagamento/
Entalamento;
- Atropelamento;
- Riscos associados a
fenómenos
atmosféricos;
- Electrocussão;
-

Medidas Preventivas
- Formação/ Informação para os operadores dos equipamentos de elevação;
- Os manobradores devem ser pessoas competentes;
- Boa coordenação/comunicação com os operadores deste tipo de máquinas;
- Assegurar a utilização de equipamentos de elevação e componentes em bom estado
de conservação e adequadas à carga a transportar;
- Se necessário utilizar equipamento de elevação certificado;
- Usar meios de suspensão (cordas/espias) resistentes e adequadas ao tipo de carga a
transportar;
- Efectuar inspecções regulares (de 3 em 3 meses) aos equipamentos de elevação
bem como aos meios de suspensão (cordas/espias) onde é amarrado o material;
- O trabalho da(s) grua(s) deve ser organizado de forma a que as interferências
possam ser facilmente geridas. Se tal não for possível, devem ser instalados na(s)
grua(s) limitadores mecânicos de posição;
- As operações devem-se realizar de uma forma sincronizada. Os elementos pesados
têm uma grande inércia, pelo que, uma leve oscilação é suficiente para derrubar um
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homem;
- Os elementos pré-fabricados de grande dimensão só deverão ser içados com
recurso a pórticos;
- Os elementos de médio e grande porte devem ser movimentados com o auxílio de
meios de suspensão (cordas/espias) resistentes;
- Amarrar os elementos metálicos a movimentar;
- Cada elemento deve ser movimentado, no mínimo por três homens. Dois a dirigir o
elemento, com recurso a duas cordas guias presas a cada lado do elemento e, o
terceiro a dirigir as manobras da grua;
- Manter a carga em estado de equilíbrio durante a movimentação;
- Se algum elemento começar a rodar sobre si mesmo, deve-se tentar controlar com
recurso às cordas guias. Deve ser rigorosamente proibido utilizar directamente o
corpo, para seu controlo;
- Os trabalhadores a quem tenha sido atribuída a tarefa de receber os elementos
pré-fabricados nas bordaduras das lajes, devem obrigatoriamente usar arnês de
segurança, amarrado a elementos estruturais sólidos;
- A recepção de vigas nos apoios, deve ser efectuada por duas equipas de três
homens cada, coordenadas por um encarregado. Cada equipa dirige um dos
extremos da viga, o terceiro homem da equipa dará as indicações ao encarregado;
- Quando colocado no local, deve-se proceder à montagem definitiva do elemento,
antes de o desligar do ponto de suspensão e sem largar as cordas guias;
- Manter a lança afastada de qualquer obstáculo;
- Utilizar ferramentas que facilitem o manuseamento de cargas;
- Se necessário utilizar escadas adequadas para o efeito;
- Deve ser rigorosamente proibido trabalhar ou permanecer sob os trajectos dos
elementos suspensos;
- Assegurar a limpeza frequente das zonas de trabalho;
- Se o trabalho for realizado a mais de dois metros de altura, devem ser instaladas
redes anti-queda;
- Usar capacete e calçado de protecção com biqueira de aço;
- Usar luvas de protecção;

4. Análise de Resultados
No que se refere, à análise dos questionários, apenas se apresentam aqui, algumas respostas
às perguntas mais relevantes feitas às empresas que executam montagem de estruturas
metálicas. Achou-se pertinente apresentar aqui, os tipos de plataformas de trabalho mais
utilizadas para a montagem de estruturas metálicas.
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Tipos de Plataformas

Móvel elevatória tipo
"tesoura"
Móvel elevatória tipo "girafa"
Móvel elevatória com
"lagartas" ou rodas
Fixas (Andaimes)
Móvel elevatória tipo
"multifunções"
Grua

Gráfico1 – Tipos de plataformas de trabalho utilizadas na Montagem em Obra (7)

Relativamente ao tipo de plataformas de trabalho, utilizadas na Montagem em Obra de
Estruturas Metálicas, foram várias as empresas que referiram, que a que mais utilizavam eram
a móvel elevatória tipo “tesoura” ou a “girafa” em detrimento das fixas (andaimes), como
seria de esperar dada a rapidez de execução deste tipo de estruturas, como se pode constatar
no gráfico 1.
Quanto aos tipos de trabalhos de soldadura empregues na montagem de estruturas metálicas
gerou os resultados indicados no gráfico 2, e permite afirmar (tendo em conta os resultados
obtidos) que a soldadura semiautomática MIG/MAG é a mais utilizada.
Tipos de Trabalhos de Soldadura

MIG/MAG
MIG
TIG
Eléctrodos

Gráfico2 - Tipos de trabalhos de soldadura empregue na Montagem em Obra de Estruturas Metálicas (7)

No gráfico 3 apresentam-se os riscos mais frequentes, que envolvem maior probabilidade de
ocorrência de acidentes, nesta etapa do processo de montagem. São aqueles que estão
associados à queda em altura e queda de objectos. Com uma menor incidência, que os
mencionados anteriormente, mas ainda assim, com uma maior evidência que todos os outros,
podem ser referidos os riscos ergonómicos.
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Riscos Mais Frequentes

Queda em altura
Queda de objectos
Riscos eléctricos
Riscos ergonómicos
Exposição ao ruído
Exposição a vibrações
Queda ao mesmo nível
Entalamento
Choques

Gráfico 3 - Riscos mais frequentes durante a Montagem em Obra das estruturas (7)

Notou-se a partir dos resultados obtidos, que as causas de acidente mais referidas foram a
não utilização dos Equipamentos de Protecção Individual (EPI’s) adequados e a movimentação
incorrecta de objectos, como se pode ver no gráfico 4.
Principais Causas de Acidente
Utilização inadequada de
plataformas elevatórias
Não utilização de EPI´s adequados
(arnês, linha de vida,…)
Não utilização de EPC's (redes
horizontais,…)
Trabalho inseguro/condições
inseguras
Movimentação incorrecta de
objectos
Adopção de posturas incorrectas
Utilização incorrecta de
equipamentos de trabalho
Má amarração de cargas
Trabalhos em altura

Gráfico 4 – Principais causas de acidente ao longo do processo de Montagem de Estruturas Metálicas em Obra(7)

Mediante a análise do gráfico 5, conclui-se que o cumprimento do Plano de Segurança e
Saúde, como instrumento principal de acção preventiva, constitui o procedimento mais visado
a ter em conta.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING UBI2011 - 28-30 Nov 2011 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

Tipos de Procedimentos de Segurança
Formação específica
Existência de animadores de
segurança
Uso de dispositivos de
protecção
Inspecção/Manutenção de
máquinas
Existência de meios de combate
a incêndios
Acções de formação
Avaliação do ruído
Cumprimento do PSS

Gráfico 5 - Tipos de procedimento de segurança na fase de montagem (7)

5. Conclusões
Pode-se concluir que a temática da Segurança no Trabalho está associada a um vasto leque de
informação, o que naturalmente dificulta a pesquisa específica sobre um determinado
assunto. Tendo em conta os resultados obtidos, realça-se para o facto de apenas terem sido
obtidos quatro casos de estudo, o que naturalmente inviabilizou outro rigor na interpretação
de resultados.
Não obstante podem ser tiradas algumas ilações, como é o caso do uso predominante de
plataformas móveis (tipo “tesoura”, ou “girafas” entre outras) em detrimento das fixas, o que
se percebe pela rapidez de execução dos trabalhos de Montagem de Estruturas Metálicas.
Outra das conclusões que se retira das respostas do questionário diz respeito à utilização
acentuada de soldadura semiautomática MIG/MAG, em comparação com outros tipos de
trabalhos de soldadura também empregues neste tipo de trabalhos.
Quanto aos riscos mais frequentes associados à execução deste tipo de estruturas, destacamse entre outros, a queda em altura e a queda de objectos.
Relativamente às principais causas de acidente, ao longo de todo o processo de montagem em
obra das estruturas em causa, assumem particular relevo das restantes, a não utilização de
Equipamentos de Protecção Individual (EPI´s) adequados (arnês, linhas de vida,…) e a
movimentação incorrecta de objectos. Foram ainda mencionadas a utilização inadequada de
plataformas móveis elevatórias, a não utilização de Equipamentos de Protecção Colectiva
(EPC`s) como redes horizontais, os trabalhos em altura, a má amarração de cargas, a
utilização incorrecta de equipamentos de trabalho, e a adopção de posturas incorrectas.
Os tipos de procedimentos de segurança mais visados pelas empresas foram, por ordem de
importância, o cumprimento do Plano de Segurança e Saúde, a formação específica dos
trabalhadores, o uso de dispositivos de protecção, a inspecção/manutenção de máquinas, a
existência de animadores de segurança, acções de formação, avaliações de ruído, entre
outros.
É de salientar, que com base nestes questionários e com a investigação sobre a temática da
segurança na montagem de estruturas metálicas, elaboraram-se as várias fichas de
procedimentos para as várias fases da montagem de estruturas metálicas, tendo em vista a
melhoria das condições de segurança destes trabalhos, sendo este também um dos objectivos
deste trabalho de investigação.
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Resumo
O estudo baseou-se na análise de acidentes de trabalho no sector da construção em Portugal e na implementação dos
planos de segurança e saúde em obra. Os dados recolhidos para esta análise são provenientes dos inquéritos de
acidentes de trabalho da Autoridade para as Condições de Trabalho em Portugal e da análise da implementação de
um plano de segurança em obra. Através destes obteve-se uma base de dados que permitem conhecer o porquê dos
acidentes.
Com o conhecimento dos acidentes consegue-se fazer uma investigação profunda, sobre o impacto que a transposição
da directiva estaleiros, para o direito interno, teve no nosso país em termos de contributo para a diminuição dos
acidentes de trabalho.
Com a conclusão deste estudo pretende-se averiguar em que medida se passou a implementar os planos de segurança
e saúde e o cumprimento em matéria de segurança, no que se refere ao pessoal afecto à segurança.
Palavras-chave: Acidentes de trabalho na construção, Directiva Estaleiros, Plano de segurança e saúde, Coordenador
de segurança

1 Introdução
O estudo baseou-se na análise de acidentes de trabalho na construção graves e mortais em
Portugal, bem como na implementação do plano de segurança em obra. Os dados foram
recolhidos na Autoridade para as Condições de Trabalho e numa empresa de construção de
grande dimensão. O objectivo fundamental deste estudo é verificar em que medida a
implementação da directiva estaleiro em obra apresenta um impacto importante na
diminuição dos acidentes de trabalho. Através da análise dos inquéritos dos acidentes de
trabalho na construção, pretende-se averiguar se os planos de segurança e saúde em obra
estão a ser executados e adaptados à obra em causa. Definiram-se as variáveis que
caracterizam o acidente. Criou-se uma base de dados e um modelo de análise, baseado em
questões às quais se pretendia responder. No que se refere, ao estudo estatístico das
variáveis começou por se fazer uma análise descritiva, depois uma análise bivariada que
consiste numa aplicação de testes de hipóteses para analisar a dependência existente entre
as variáveis que originam os acidentes. Esta análise permite obter informações sobre o
cumprimento do decreto-lei n.º 273/2003 de 29 de Outubro (1) que transpõem para o direito
interno a directiva comunitária de 24 de Junho de 92/57/CEE. Estes indicadores estão
relacionados com as probabilidades de ocorrência de acidentes de trabalho na construção.
Outra parte do estudo consiste em avaliar em obra em que medida o plano de segurança e
saúde está a ser implementado e quais os erros mais comuns da sua não implementação. Com
a conclusão deste estudo pretende-se averiguar o impacto da implementação da directiva
estaleiros na diminuição dos acidentes.
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2 Metodologia
O tema central deste trabalho de investigação visa estudar e caracterizar os acidentes de
trabalho na construção em Portugal, e o modo como os planos de segurança e saúde são
implementados em obra. Estudaram-se setecentos e nove acidentes na construção sendo
quatrocentos e dezanove mortais e duzentos e noventa graves. Os acidentes estudados são
referentes aos inquéritos da Autoridade para as Condições de Trabalho no sector da
construção. Os acidentes de trabalho mortais e alguns graves são do seu conhecimento pelas
próprias empresas, dado que estas são obrigadas, de acordo com o artº. 24 do decreto-lei n.º
273/2003, de 29 de Outubro (1), a comunicar o acidente a este organismo no mais curto prazo
possível, não podendo exceder as 24 horas. Após esta comunicação a ACT desloca-se ao local
do acidente e elaboram o seu próprio inquérito a fim de averiguar as causas do mesmo.
A recolha dos dados nos serviços da Autoridade para as Condições de Trabalho em Portugal foi
bastante exaustiva e morosa (2). Destes inquéritos foram extraídas informações importantes,
que permitiram criar a base de dados e as respectivas variáveis. Para a elaboração deste
estudo foi necessário recorrer à estatística. Recorrendo à inferência estatística, cujo
objectivo fundamental consiste em testar hipóteses, a fim de verificar se os dados amostrais
são ou não compatíveis com determinadas populações. Centrando-se nos resultados que se
pretendiam obter, visto que se pretendia estudar a relação das variáveis duas a duas, o que
se designa de estatística bivariada, criou-se um modelo de análise baseado na elaboração de
um conjunto de questões. Neste caso pretendia-se avaliar em que medida os planos de
segurança contribuíram para a diminuição dos acidentes e se estes estão a ser devidamente
implementados, pelo que as perguntas de partida são: em que medida a implementação dos
planos de segurança e saúde influenciam os acidentes? Por outro lado numa obra analisou-se
como a implementação do plano de segurança e saúde estava a ser executada e quais as não
conformidades mais frequentes encontradas em obra em matéria de segurança.

3 Modelo de análise
Com estes inquéritos de acidentes de trabalho elaborou-se uma base de dados e um modelo
de análise com as perguntas que se pretendia responder. O modelo de análise centraliza-se
nos acidentes de trabalho no sector da construção, sobre os quais se elaborou um conjunto de
perguntas. Da elaboração da base de dados, fazem parte variáveis ou factores que
influenciaram de uma maneira ou de outra a ocorrência dos acidentes. Essas variáveis são na
sua generalidade do tipo qualitativo, pelo que se aplicou o teste de independência de Quiquadrado, baseado em tabelas de contingência para estudar a dependência das variáveis duas
a duas. Avaliando o modo como as variáveis afectam a ocorrência dos acidentes. A pergunta
de partida foi: em que medida os planos de segurança e saúde e o pessoal afecto à segurança
são factores relevantes na diminuição dos acidentes? As variáveis dependentes analisadas
foram: hora, dia, estação do ano, factor material, consequência, profissão, idade, avaria do
equipamento, região administrativa, nacionalidade, Equipamento de protecção colectiva,
Medidas preventivas infringidas, Organização do trabalho, Tipo de empregador, Situação no
emprego, Tarefa, Subtarefa, Tipo de obra, Tipo de trabalho, Tempo de serviço.
Uma das primeiras análises feitas é a análise descritiva das variáveis. Para proceder à análise
estatística usou-se um programa comercial de estatística designado de SPSS. Aquando da
aplicação do teste de independência de qui-quadrado com base nas tabelas de contingência
teve-se em consideração as suas condições de aplicabilidade.

4 Análise do cumprimento da directiva estaleiros
Desde a entrada em vigor do decreto-lei n.º 155/95 de 1 de Julho que transpôs para o direito
interno a directiva estaleiro, actualmente revogado pelo decreto-lei n.º 273/2003 de 29 de
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Outubro, que é obrigatória a elaboração do Plano de segurança e saúde para todas as obras
com um sujeito, visto que na altura destes acidentes vigorava o decreto-lei n.º 155/95 (1).
Logo a verificação da sua existência em obra é um factor importante, para verificar até que
ponto a lei tem sido cumprida.
Uma das averiguações a fazer, sempre que há um acidente, é saber se a obra em causa tinha
ou não o plano de segurança e saúde implementado. Em caso afirmativo, analisar se o seu
conteúdo, se referia à obra em causa. Verificou-se que, na maior parte das vezes, não existe
Plano de Segurança e Saúde, executado, representando um total de 60,4% dos acidentes.
Juntando os casos desconhecidos em que há omissão dos elementos em análise, isso quer
dizer, certamente, que é porque não existia tal documento. Assim sendo, pode dizer-se que
cerca de 66,6% dos acidentes ocorrem em obras sem Plano de Segurança e Saúde. Salienta-se
ainda o facto de, nos casos em que existe Plano de Segurança e Saúde, ocorrerem acidentes
em 33,4% das obras. Mas em 8,5% dessas obras, este documento nunca foi implementado, em
8% não se referia à obra em causa, sendo uma mera adaptação para cumprir a legislação em
vigor, e apenas em 16,9% das obras é que este estava devidamente elaborado e
implementado. Pois, interessa que este exista, se adapte à obra e seja implementado, e
desta forma poder ser considerado um bom projecto e fundamental na gestão da segurança.
Tabela 1 - Distribuição dos acidentes de acordo com a existência do plano de segurança e saúde (2)

Plano de Segurança
e saúde

Desconhecido
Existe
Existe, mas não foi cumprido
Existe, mas não se adapta à obra
Não existe
Total

N
44
120
60
57
428
709

%
6,2
16,9
8,5
8,0
60,4
100,0

Outra situação a analisar é a existência ou não em obra de pessoal afecto à segurança.
Segundo a legislação em vigor à data do acidente, em todas as obras deve existir coordenador
de segurança e saúde, nomeado pelo dono de obra (1). A entidade empregadora também deve
ter nos seus quadros, técnicos de segurança e saúde. Pela análise do quadro que se segue, só
14,7% têm coordenadores de segurança e a entidade empregadora tem nos seus quadros,
técnicos de segurança apenas em 3,8% dos casos de acidentes. Em 61,2% dos casos, não
existe, nessas obras, pessoal afecto à segurança. Os casos desconhecidos são 13,1%, que
acrescentados aos casos em que não existe oficialmente pessoal afecto à segurança totalizam
74,3%.
Tabela 2 - Distribuição dos acidentes de acordo com a existência de pessoal afecto à segurança (2)

Pessoal afecto à
Segurança

Desconhecido
Coordenador de segurança
Encarregado de segurança
Não tem
Técnico de segurança
Total

N
93
104
51
434
27
709

%
13,1
14,7
7,2
61,2
3,8
100,0

5 Registo de não conformidades e acções preventivas/autos de suspensão
As não conformidades surgem sempre que, para determinada tarefa exista risco de acidente,
daí o interesse em estuda-las para averiguar, em que medida estava a ser implementado o
plano de segurança numa obra específica. Este tipo de assentamento é feito como registo de
não conformidade em vez de registo de inspecção e prevenção, sempre que segundo o
coordenador de segurança e saúde se detecte uma situação de não conformidade grave. Neste
caso, em estudo, foi estipulado por parte do coordenador de segurança e saúde em obra e
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com o consentimento do dono de obra, a retenção de 0,5% do valor mensal de obra
executada, por cada não conformidade em aberto (3). Esta retenção é feita por períodos
diferentes consoante o número de não conformidades em aberto. Como o registo das não
conformidades são aqueles procedimentos que reportam mais riscos em obra em matéria de
segurança, torna-se pertinente um estudo mais aprofundado destes. Encontram-se registadas
duzentas e dez não conformidades, durante os meses em análise da obra. Pela análise das não
conformidades existentes na obra, verificou-se alguma dificuldade na implementação do
plano de segurança e saúde em alguns dos seus pontos, como se pode constatar no quadro
seguinte. Salienta-se que todos estes procedimentos estão previstos no plano de segurança e
saúde, no entanto não foram cumpridos.
Tabela 3 - Não conformidades mais frequentes por ordem crescente (3)
Descrição das não conformidades mais frequentes
Plataformas de trabalho incompletas
Escadas de acesso sem condições de segurança
Falta de guarda corpos
Elevação de cargas com a grua com os dispositivos inadequados ao tipo de
cargas
Trabalhadores sem usar os equipamentos de protecção individual
Meios auxiliares de elevação inadequados
Movimentação de cargas suspensas de forma incorrecta
Falta de sinalização em obra
Falta de sinalização sonora de marcha-atrás nos equipamentos de estaleiro
Ferros de espera sem protecção
Armazenamento de materiais não conforme
Acesso à grua sem condições de segurança
Fios e cabos eléctricos em risco de corte e esmagamento
Cabine de distribuição de energia eléctrica aberta

N.º de Vezes que ocorreram
estas NC
16
15
15
8
7
5
5
5
7
4
4
4
4
4

Pela análise das não conformidades de segurança com maior duração em aberto pode-se
constatar que são as referentes às plataformas de trabalho, escadas de acesso sem condições
de segurança, à falta de registo de inspecção e prevenção relativos aos processos construtivos
e dos equipamentos de estaleiro, que andam todos à volta dos trezentos dias. Quanto à
movimentação de cargas suspensas de forma incorrecta, há inexistência de controlo da
entrada de pessoas estranhas ao estaleiro, à utilização indevida do equipamento de remoção
de cargas e à passagem de trabalhadores em zonas onde há o perigo de desabamento de
terras têm uma duração ainda em aberto de cerca de cinquenta a setenta dias.

6 Impacto da directiva estaleiros
Para averiguar em que medida a implementação da directiva estaleiros teve influência na
diminuição dos acidentes, estudou-se a relação que existe entre as várias variáveis.
Apresenta-se de seguida um exemplo da análise feita. Será que existe relação entre a
existência ou não do plano de segurança e saúde e da existência de pessoal afecto à
segurança? Pela aplicação do teste de independência de Qui-quadrado obtém-se, χ2 (4) =
193,492, p = 0,000, sendo que a existência ou não do plano de segurança e saúde é
dependente da existência de pessoal afecto à segurança. Pela análise da tabela 4 verifica-se
que quando existe coordenador de segurança em obra ocorrem mais acidentes, quando existe
plano de segurança e saúde. Quando existe técnico de segurança ocorrem mais acidentes,
quando não existe Plano de Segurança e Saúde. Por sua vez, se não existir pessoal afecto à
segurança ocorrem mais acidentes quando não existe Plano de Segurança e Saúde.
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Tabela 4 - Tabela de contingência com o Plano de Segurança e Saúde e o pessoal afecto à segurança por coluna (2)
Plano de segurança e Saúde
Existe
Existe só para cumprir a legislação
Não existe
Total

Pessoal afecto à segurança
Coordenador de
Técnico de
segurança
segurança
57
16
54,8%
20,5%
30
25
28,8%
32,1%
17
37
16,3%
47,4%
104
78
100%
100%

Total
Não tem
47
8,9%
62
11,8%
418
79,3%
527
100%

120
16,9%
117
16,5%
472
66,6%
709
100%

Tabela 5 - Tabela de contingência com o Plano de Segurança e Saúde e o pessoal afecto à segurança por linha (2)
Plano de segurança e Saúde
Existe
Existe só para cumprir a legislação
Não existe
Total

Pessoal afecto à segurança
Coordenador de
Técnico de
segurança
segurança
57
16
47,5%
13,3%
30
25
25,6%
21,4%
17
37
3,6%
7,8%
104
78
14,7%
100%

Total
Não tem
47
39,2%
62
53,0%
418
88,6%
527
100%

120
100,0%
117
100,0%
472
100,0%
709
100%

Numa análise, por linha, verifica-se que, quando existe Plano de Segurança e Saúde, ocorrem
mais acidentes quando existe coordenador de segurança. Por sua vez, se o PSS existir apenas
para cumprir a legislação em vigor, não há qualquer pessoa ligada à área. Quando não existe
tal documento, os acidentes representam 88,6% nos casos, em que não existe pessoal afecto à
segurança.
Com base nos resultados do teste de independência de Qui-quadrado através do cruzamento
das variáveis duas a duas, criou-se uma matriz de dependência. Para uma fácil interpretação
da matriz, mediante o nível de confiança obtido atribui-se números de 0 a 5, mediante o grau
de probabilidade de ocorrência de acidente. Na tabela 6 apresenta-se a relação existente
entre o nível de confiança do teste que nos permite avaliar a dependência das variáveis ao
qual se atribui um grau de probabilidade de ocorrência do acidente (2).
Tabela 6 - Escala de probabilidades de ocorrência de um acidente na construção (2)
Tipo de Probabilidade
Probabilidade muito baixa
Probabilidade muito baixa
Probabilidade baixa
Probabilidade média
Probabilidade alta
Probabilidade muito alta

Escala
0
1
2
3
4
5

Nível de confiança (Nc)
Nc< 80%
80% ≤ Nc < 85%
85% ≤ Nc < 90%
90% ≤ Nc < 95%
95% ≤ Nc < 99%
99% ≤ Nc ≤ 99,9999%

A importância ou não do plano de segurança e saúde, é aqui realçada, pela análise desta
matriz de probabilidade de ocorrência. Constata-se uma forte relação entre praticamente
todas as variáveis que caracterizam o acidente, com excepção da hora, da estação do ano, do
dia em que este acontece, da avaria ou não do equipamento e do tempo de serviço do
trabalhador. Nos quadros que se seguem apresenta-se a relação existente entre o nível de
confiança do teste que nos permite avaliar a dependência das variáveis ao qual se atribui um
grau de probabilidade de ocorrência do acidente (2).
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Tabela 7 - Matriz referente à Implementação dos planos de segurança e saúde (2)
VARIÁVEIS
Factor material
Consequência
Profissão
Idade
Dimensão empresa
Região
Nacionalidade
EPC
Medida preventiva
Organização do trabalho
Empregado
Situação no emprego
Tarefa
Sub-tarefa
Tipo de obra
Tipo Trabalho

Plano de Segurança e Saúde
(Probabilidade de risco)
5
5
5
5
5
5
5
4
5
Não se aplica o teste
5
4
5
5
5
5

Para cada situação em que se obtém uma probabilidade de ocorrência alta ou muito alta, de
se vir a ter um acidente, tendo em conta o nível de confiança, obtiveram-se um conjunto de
precauções a ter para evitar os acidentes. Essas respostas são obtidas através da análise das
tabelas de contingência e chamam a atenção para as combinações mais perigosas. Ou seja,
para evitar acidentes os responsáveis pela construção, a entidade executante, os técnicos da
entidade executante, a fiscalização e a coordenação de segurança devem estar atentos,
sempre que essas variáveis de grau de probabilidade elevada se encontrem e ter em atenção
as referidas precauções.

7 Conclusões
Depois de analisados os setecentos e nove acidentes de trabalho na construção apresentaramse algumas conclusões relativas a indicadores de risco potencialmente relevantes. Através da
análise do comportamento da associação das variáveis duas a duas, pela aplicação do teste de
Qui-Quadrado, para um nível de confiança de 95%, obtiveram-se as precauções a ter para
evitar os acidentes. Com esta análise pretende-se criar uma ferramenta de trabalho útil, quer
para entidade executante, quer para os técnicos da entidade executante, fiscalização e
coordenação de segurança. Desta análise conclui-se que, duas das lacunas evidentes são a
ausência de coordenador de segurança e de planos de segurança adequados nas obras com
acidentes. No que se refere, ao plano de segurança, este existe apenas em cento e vinte
obras devidamente adaptado à obra, em cento e dezassete existe apenas para cumprir a
legislação em vigor, nem sequer é implementado e nas restantes quatrocentos e duas obras
não existe. Para melhorar a eficácia dos planos de segurança devem se ter em consideração
as precauções obtidas para as situações de probabilidade alta e muito alta de ocorrência de
acidente, extraídas das tabelas de contingências. Por outro lado, o Plano de segurança, deve
ser visto como um projecto de especialidade importante. Também se constatou que havia
muitos acidentes por colapso das estruturas provisórias, pelo que se recomenda que os
cálculos das estruturas provisórias sejam feitos obrigatoriamente na fase de projecto
acompanhadas pelo termo de responsabilidade do técnico que os elaborou.
Para reforçar esta combinação das variáveis duas a duas, escolheram-se grupos de variáveis
dependentes entre si e que permitissem explicar temas relacionados com os acidentes, a fim
de aplicar métodos multivariados. Neste caso recorreu-se à análise de correspondências
múltiplas (ACM), que permite retirar cenários de acidentes mais frequentes, através da
associação mais forte entre as categorias das múltiplas variáveis. Após fazer uma análise
cuidada da ACM tentam-se identificar os perfis tipos de acidentes, que se representam por
círculos, no qual se apresentam as categorias das variáveis com associações fortes (4).
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Avaliando o perfil da empresa, através de uma ACM da figura 1, verifica-se que se conseguem
definir quatro grupos. Num primeiro grupo constata-se que uma das associações mais fortes é
quando existe plano de segurança, mas este não é implementado em obra e quando existe
técnico de segurança em obra. Outra associação forte é referente ao grupo, da qual fazem
parte os acidentes ocorridos nas pequenas e médias empresas, em que estes são mais
frequentes por recurso ao trabalho colectivo e por má organização do trabalho e com
subempreiteiros. Um terceiro grupo mostra que a associação mais forte acontece quando os
acidentes ocorrem em micro empresas em que não existe plano de segurança e saúde, nem
qualquer tipo de pessoal afecto à segurança, são mais frequentes no trabalho individual, com
trabalhadores efectivos e o empregador neste caso é empreiteiro. O quarto grupo representa
os acidentes mais frequentes nas grandes empresas, nestes casos são mais constantes quando
existe coordenador de segurança e plano de segurança e saúde e boa organização do
trabalho.
Técnico seg

Dimensão 2: Factores ligados a contratação
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Dimensão 1: Factores ligados a empresa
Dimensão das empresas
Pessoal afecto à segurança
Plano de Segurança e Saúde

Tipo de organização do trabalho
Tipo de trabalho
Tipo empregador

Situação no emprego

Figura 1 - Perfil da empresa (2)

Quanto à obra em análise verificou-se que o motivo principal da dificuldade de fazer
implementar os planos de segurança e saúde em obra tem a ver com o facto da segurança
muitas das vezes, ser vista como um custo e não um benefício. Salienta-se porém, que
através de trabalhos de investigação desenvolvidos neste âmbito (5), se consegue provar
nitidamente o contrário, como se pode constatar pela tabela 8.
Tabela 8 - Relação dos custos dos valores esperados de acidentes (5)
Do ponto de vista
Da empresa de construção
Da seguradora
Social

Vantagens Económicas
3
21
5

Depois de analisadas todas as não conformidades, através do levantamento exaustivo de
dados e pelo plano das não conformidades, através do diagrama de gants, onde se consegue
ver de uma forma explicita no tempo, a duração das não conformidades, a sua interligação e
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a data de fecho e de reabertura, que por vezes é muito curto, conseguem-se tirar conclusões
interessantes. Da observação do diagrama de gants é evidente o tempo que se leva a
proceder à regularização das anomalias de segurança, e para o facto de poucos dias depois
está voltar a abrir. Outro aspecto é o facto do fecho de algumas não conformidades estarem
dependentes de outras. Tudo isto pode-se dever fundamentalmente a uma falta de política,
empenho e organização em matéria de segurança por parte da entidade empregadora. Se a
entidade empregadora não estiver mentalizada para a implementação das medidas de
segurança necessárias para o bom desenvolvimento da construção, será muito difícil de lhe
demonstrar o contrário.
Através das não conformidades de segurança mais frequentes e do número de vezes que estas
se repetem consegue-se ter uma noção da probabilidade de ocorrerem estas anomalias
noutras obras de construção, dada esta repetição. Verifica-se que na linha da frente em
matéria de não cumprimento do plano de segurança e saúde se encontram o uso de
plataformas de trabalho incompletas, a utilização de escadas de acesso sem condições de
segurança, a falta de guarda corpos como por exemplo na bordadura das lajes, na montagem
de cofragem, nos andaimes, em aberturas no pavimento, etc., das quais o seu não
cumprimento aumenta significativamente os riscos de queda em altura e do mesmo nível.
Observando os acidentes em análise este facto também é comprovado. Quer-se com isto
evidenciar a probabilidade de se utilizarem plataformas de trabalho incompletas em muitas
obras.
Outros erros comuns estão associados às operações com gruas, na elevação de cargas
utilizando os dispositivos inadequados ao tipo de cargas, assim como os meios auxiliares de
elevação inadequados e à movimentação de cargas suspensas feita de forma incorrecta, que
leva a um aumento do risco de queda dos materiais.
Daqui se depreende que é fundamental que o plano de segurança passe a ser visto como um
projecto de especialidade a cumprir, adequado à obra e adaptado à medida que a obra evolui
e fundamentalmente implementado.

8 Referências
(1) Ministério da Segurança Social e do Trabalho – Decreto-lei n.º 273/2003,DR – I Série A, n.º
251, de 29 de Outubro de 2003, referentes as condições de segurança no trabalho em
estaleiros temporários ou móveis que vem revogar o decreto-lei n.º 155/95 de 1 de Julho de
1995
(2) REIS, Cristina - Dissertação para obtenção do grau de doutor em engenharia civil –
Melhoria da Eficácia dos Planos de Segurança na Redução dos Acidentes na Construção – FEUP,
Março de 2008
(3) Dos Reis, Cristina - Análise da Implementação dos Planos de Segurança em obra –
Faculdade de Engenharia da Universidade do porto, Porto, Janeiro de 2000.
(4) CARVALHO, Helena – Apontamentos de Análise de Correspondências Múltiplas – Pós
graduação em análise de dados para ciências sociais, ISCTE 2007
(5) Reis, Cristina – Economia dos Acidentes na construção – Simulação e Análise, Estudo de
Alguns Casos, dissertação para a obtenção do grau de mestre em Construção de edifícios,
Faculdade de Engenharia da Universidade do porto, Porto, Janeiro de 1999.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING UBI2011 - 28-30 Nov 2011 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

O Gestor de Condomínios Residenciais –
Um Factor de Promoção de Qualidade nos
Edifícios Multifamiliares
Rui Calejo Rodrigues / Rita Brandão
GEQUALTEC- Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
calejo@fe.up.pt

Tema – CT7-12 - Construção
Resumo
Tal como o ser humano, um edifício envelhece e adquire patologias físicas e funcionais. Ao contrário deste, os
edifícios não têm a si associados um médico de clínica geral, que sobre eles vai actuando de forma profilática e
curativa, e que vai registando a sua história clínica. Logo, têm tendência a envelhecer rapidamente e de forma
“pouco saudável”.
Neste artigo, que é de opinião científica, procede-se à discussão das problemáticas recorrentes nos condomínios
residenciais e percepciona-se a urgência de implementar um sistema inovador de gestão do património corrente, que
promova a sua valorização e rentabilização.
No contexto da investigação que os signatários têm vindo a dedicar a este tema, identifica-se a necessidade de
instituir a figura do Gestor de Condomínios Residenciais (GCR) como entidade especializada e zeladora da
complexidade que apresentam.
Desenvolvem-se os princípios da sua actuação e os conteúdos da formação que deverá ter, garantindo a
profissionalização da sua prática profissional.
Conclui-se que a existência desta figura é incontornável para um desempenho optimizado, ao longo da sua vida útil.
Palavras-chave: gestão de condomínios, gestor, manutenção, desempenho, formação.

Premissas e Contextualização
Sem um plano de acompanhamento, os edifícios em serviço constituidos na sua ocupação em
condomínios têm tendência a não funcionar. Eles constituem um sistema complexo e
dinâmico, cujo natural processo de envelhecimento se materializa numa diminuição do
desempenho e vida útil para os quais o edifício foi projectado.
Um condomínio apresenta problemas técnicos, económicos e funcionais que o proprietário,
apenas e só enquanto tal, desconhece e, logo, não sabe diagnosticar nem está capacitado
para resolver. Como tal, da mesma forma que seria impensável colocar alguém a administrar
uma empresa que dos seus actos próprios nada soubesse, também deveria parecer estranho
serem os condóminos a tratar de assuntos de interesse comum que, tendencialmente, não
dominam. Porém, esta é a vulgar realidade que tem como consequências a degradação do
património construído e o desencadear de conflitos entre vizinhos que, por sua vez,
conduzem à redução de qualidade de vida dos habitantes, à sua insatisfação e aos
desinteresse pelos problemas reconhecidos, permitindo que cresçam e se tornem mais
complicados. O efectivo corolário é a desvalorização do bem, ou seja, do investimento que
cada condómino fez.
Esta realidade comprova que a administração de condomínios, tal como é conhecida, é
complexa e ineficaz.
Este não é, contudo, um facto recente e, na tentativa de resolver algumas destas questões
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têm vindo a surgir, desde há uns anos, as empresas de administração e gestão de
condomínios, que viram no boom construtivo verificado no sector da habitação multifamiliar e
na “ (…) complexificação da vida social, associada à construção de edifícios com maior
número de fracções autónomas, bem como à urgência de proceder à sua conservação e às
crescentes solicitações por parte da prestação dos serviços comuns (…)” (1) uma oportunidade
de introdução no mercado, aproveitando a sobrecarga de solicitações profissionais e pessoais
e a pouca predisposição dos condóminos para exercerem o cargo de administrador.
Todavia, há lacunas na sua implementação: como não há nenhuma regulamentação específica
(para além da que consta no Código Civil e outra, dispersa, de aplicabilidade pontual), não foi
nem é ainda garantida qualquer profissionalização. Assim, qualquer pessoa que veja na área
um nicho de mercado a explorar pode nela trabalhar, o que não tem contribuído para a sua
boa reputação e aceitação por parte da população.
Assim, entende-se que, tal como o ser humano, um edifício pode e deve ter um “médico de
clínica geral”, devidamente formado, que conheça a complexidade do seu “sistema
orgânico”, que possua noções básicas das várias especialidades que nele convergem e que
saiba a quem recorrer para o “vacinar” ou “curar” de qualquer patologia.
O grafo que se segue ilustra a estrutura desta comunicação

Reflexão sobre o conceito

Problemática

•Necessidade histórica
•A compactação dos espaços urbanos

•A co- sociedade não voluntári
•O envolvimento humano
•A complexidade técnica da construção

Proposta - GCR

•Gestor do Condomínio Residencial
•Envolvimento técnico e não emotivo

Formação - GCR

•Vertentes, Técnica, Gestão e Economia, Empresarial,
Humanista, Legal, Imobiliária,
Figura 1 – Estrutura da comunicação

Condomínios – Breve reflexão sobre o conceito
De uma forma massiva, os “condomínios” ganharam expressão com o agravamento da crise
habitacional verificada durante e após a Primeira Guerra Mundial, com as deslocações para as
cidades, sendo que, nas grandes metrópoles europeias, onde a industrialização se revelou um
factor de especial importância, esta era já uma realidade. Tornaram-se uma solução corrente
e acessível, devido à rentabilização do solo (recurso escasso e, por isso, valorizado) e à
estandardização das fracções (“x” tipologias repetidas “n” vezes). Por terem uma aceitação
crescente, verificou-se uma diversificação no leque de ofertas, havendo-os para todas as
classes, desde os mais simples aos mais sofisticados, com vários tipos de equipamentos de uso
comum disponíveis.
O facto de implicarem a existência de vizinhança muito próxima faz com que promovam um
sentimento de segurança que, muitas vezes, é preponderante na escolha (em alternativa à
moradia unifamiliar). Esta proximidade desenvolve um sentido de comunidade, o que, de
alguma maneira, acaba por colidir com os interesses individuais de cada um. Assim, dá-se o
reverso da medalha: se por um lado há segurança, por outro instalam-se conflitos de
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interesses e de comunicação. Esta característica anti-natura (imposição de convivência entre
desconhecidos) associada ao conceito de condomínio é, muitas vezes, um obstáculo ao seu
correcto funcionamento. É pois importante que, neste contexto, haja uma consciência desta
tensão do homem, que por um lado é uno, autónomo, independente e aspirante à liberdade,
mas, por outro e simultaneamente, é eminentemente social e dependente da vida em grupos,
nos quais desenvolve relações afectivas, culturais e económicas.

Problemáticas
Pela simples observação do quotidiano, facilmente se pode concluir que um condomínio,
enquanto edifício e enquanto suporte de vidas, apresenta algumas problemáticas que, de
seguida, se abordam:
-

-

-

-

-

-

-

-

Falta a noção de que o condomínio tem que ser gerido – tal como gerem a sua casa –
seja quanto à sua manutenção técnica, à organização de despesas ou ao estabelecer
de regras de funcionamento familiar –, as zonas comuns também têm de ter planos de
intervenção aos mesmos níveis para que se actue de forma pró-activa, preventiva e
correctiva;
Os condóminos desconhecem os seus direitos e deveres – quando querem adquirir a
sua fracção, os futuros condóminos querem isso mesmo: comprar a sua casa. Logo,
não procuram nem há quem, obrigatoriamente, lhes dê informações acerca das
implicações da condição que estão prestes a assumir, ficando sem saber como agir ou
o que exigir no caso de haver qualquer problema, o que adensa a componente
emocional e complica a resolução;
Dificuldade em perceber e resolver eficazmente situações complexas – Quando
exercida pelos condóminos, desconhecedores e da legislação complexa e vasta e das
características dos edifícios, a administração de condomínios transforma-se numa
tarefa desagradável e resulta, amiúde, no incumprimento das imposições legais, na
degradação física do suporte e do conforto, segurança e qualidade de vida dos
habitantes;
Falta de previsão, em projecto, das necessidades de manutenção – Os projectos,
mormente os correntes (de habitação), muitas vezes, não contemplam áreas e
condições que promoveriam a arrumação, a inspecção e a intervenção no suporte,
nem a socialização e a própria gestão;
Falta de provisão económica – cada vez é mais normal o acumular das dívidas aos
condomínios: se já é difícil pagar os empréstimos, maior dificuldade há em pagar a
“menor propriedade” – o condomínio -, o que constitui um enorme obstáculo ao seu
correcto funcionamento, por conduzir à falta de provisão e à indução de conflitos,
por haver um sentimento de injustiça por parte de quem cumpre os seus deveres;
Facilidade no acesso a créditos e a retoma das fracções por parte dos bancos – Apesar
de esta ser uma realidade passada, os seus efeitos fazem-se sentir no presente. Os
bancos, ao tornarem-se proprietários das fracções correspondentes ao crédito mal
parado, não estão interessados em pagar o valor do respectivo condomínio, uma vez
que já estão a ter prejuízo – não recebem juros do empréstimos e, em princípio, irão
aliená-las a um preço reduzido, já que a rentabilização é, hoje, improvável. As
consequências para os condomínios são idênticas às do ponto anterior;
O aumento dos divórcios – se os encargos com a habitação são passíveis de ser
suportados por um casal, é normal que o mesmo já não se passe quando é um só a
fazê-lo. Assim, quando se divorciam (situação crescente), verifica-se uma
secundarização no dever de pagamento do condomínio, seja porque ambos o
abandonam e não se preocupam com o bem, ou porque quem fica não tem como
cumprir com essa despesa. É, portanto, outra forma de bloqueio económico;
Os conflitos são potenciados pelo sentimento de territorialidade - os diferendos que
surgem num condomínio, na sua maioria, resultam da intuição humana de
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territorialidade e da sua forma de apropriação. Os condomínios “obrigam” pessoas
sem qualquer afinidade (com anseios, culturas e sensibilidades distintas) a
conviverem, diariamente, num espaço confinado e com regras próprias, o que
potencia conflitos e promove a indiferença para com os assuntos comuns. Este ponto
é importante, porque a participação de todos é essencial para o sucesso da
implementação das decisões e promoção do respeito pela individualidade partilhada;
Quase não há formações em administração/gestão de condomínios – pelo que já foi
exposto, parece não haver dúvida que o funcionamento satisfatório de um condomínio
implica uma actuação profissional. No entanto, a oferta de formação é escassa e não
tem, na maioria dos casos, um carácter global, focando-se apenas nos aspectos
jurídicos e económicos;
A legislação aplicável é desajustada da realidade e ineficaz - o actual panorama
caracteriza-se por uma enorme complexidade, legislação vasta, dispersa, que não é
simples nem objectiva, cria interpretações dúbias, não contempla expressamente
muitas das questões práticas que se colocam nos condomínios, criando bloqueios e,
logo, a sua aplicação – quando existe – é pouco rigorosa;
Não há fiscalização, não há sanções e o acesso à justiça é complicado, caro e moroso
– apesar da regulamentação, não há quem fiscalize a sua aplicação. Também não há o
hábito de se fazer valer os direitos, já que implicaria o recurso a tribunal, o que é
caro e moroso. Assim, parece fazer falta uma instituição intermédia, com
legitimidade para avaliar as situações e que aplique as sanções necessárias (por ora
inexistentes), tornando o acesso à justiça célere e eficaz.

Proposta - O Gestor de Condomínios Residenciais (GCR)
Tendo a habitação em condomínios uma expressão tão significativa, quer no espaço urbano,
quer na vida das suas populações, e após terem sido diagnosticadas as suas problemáticas, há
que agir, dando forma, promovendo e introduzindo um sistema de gestão inovador, que vá de
encontro às necessidades de bem-estar pessoal dos condóminos e outros utentes, assim como
à possibilidade de rentabilizar o investimento de sonho e de vida de muitos cidadãos: a
compra de casa própria. Há que criar alternativas sólidas à administração interna, parcial,
de carácter empírico e amador e implementar uma gestão externa, independente, com
formação e, como tal, de carácter profissional, propondo a implementação de um agente
qualificado: O GESTOR DE CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS (GCR), que deverá ter as seguintes
actividades:
-

-

-

-

Definir metodologias adequadas aos objectivos de cada condomínio – de acordo com
as características (número de fogos, equipamentos e serviços disponíveis, sistema
construtivo, expectativas dos habitantes), o plano de manutenção e de intervenção
deve considerar as especificidades técnicas, económicas e funcionais, dando uma
resposta eficiente e eficaz;
Hierarquizar intervenções, gastos e decisões, em função de cada contexto – este
ponto surge no seguimento do anterior e prende-se com o conceito de razoabilidade
aplicado a cada condomínio, não devendo o GCR promover situações
desproporcionadas à sua vocação primária; também está relacionado com a
capacidade de triar as situações emergentes, urgentes e correntes e de decidir sobre
a atitude a tomar e quando;
Prever e evitar problemas, actuando pro-activamente – Cabe ao GCR conhecer todos
os aspectos que definem o(s) condomínio(s) que gere e actuar antecipadamente de
maneira a garantir, em continuidade, a qualidade do seu suporte e da sua vivência e,
sempre que possível, optimizá-la. Será expectável que o valor gasto nestas acções
seja muito inferior às correctivas e/ou reactivas;
Dar a entender que a manutenção é um investimento e não um gasto – se por um lado
a aquisição de habitação própria é o móbil de vida de muitos cidadãos que procuram
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satisfação às suas necessidades básicas de abrigo e intimidade, constituindo o
investimento das suas vidas, por outro também surge com um sentido de
“património”, interpretado no seu sentido de “legado”. Em ambos os casos, para que
o objectivo associado à compra seja atingido, o suporte tem de ser mantido em bom
estado, sendo que os procedimentos efectuados neste sentido constituem a sua
rentabilização. O GCR e o sistema de gestão que implementa não poderá ser visto
como uma despesa, mas sim como um investimento, já que racionaliza despesas,
optimiza recursos e confere qualidade à vivência dos espaços, valorizando assim as
zonas comuns e, por consequência, cada uma das fracções individuais;
Incutir no proprietário a noção das responsabilidades inerentes a essa condição – A
primeira preocupação de quem compra não deve ser, exclusivamente, o valor do
empréstimo. Deve incluir outras despesas (não despicientes), como condomínio, IMI,
seguros e custos de manutenção da fracção e do edifício, para que possa ter a ideia
realista da totalidade dos encargos. Há ainda a questão do respeito pelos outros e o
bom senso, que deve prevalecer na convivência entre vizinhos, cabendo ao GCR
fomentá-los, prevendo, mediando e apaziguando conflitos entre os intervenientes na
vida do condomínio;
Promover a qualidade e o conforto na vivência dos espaços partilhados, actuando
desde a fase de projecto – a situação ideal para o início da intervenção do GCR é a
fase de projecto, permitindo, desde logo, que sejam criadas as condições desejáveis
no tocante ao espaço de trabalho dos funcionários, zonas de arrumação, e que
permitam a facilidade de vistoria de diferentes elementos e infra-estruturas. Também
é o momento certo para adoptar escolhas subtis de organização espacial que façam
com que a noção de privacidade dos habitantes seja potenciada, reduzindo a
verificação de conflitos e que, simultaneamente, se promovam condições ideais de
socialização;
Reconhecer a forte influência do factor emocional que caracteriza os condomínios – é
o relacionamento afectivo com a habitação – o porto de abrigo como um universo
particular e moldado “por mãos próprias” – que torna a função habitar tão específica:
““A habitação é um ponto de referência do indivíduo, um objecto de conteúdo
afectivo e constituinte da sua auto-identificação (LIPARI)”. A casa não cumpre só a
função social de assegurar um tecto ao indivíduo, mas representa também “um
templo dos afectos familiares onde a vida renascendo se perpetua, um refúgio dos
sentimentos, uma fonte generosa da força de ânimo necessária para enfrentar a
vida.” (TERZAGO)” (2). Só com a consciência desta envolvência, o GCR pode
responder eficaz e eficientemente aos desafios que lhe são dados, continuamente, no
dia-a-dia dos seus condomínios;
Assumir a sua necessária condição de líder – ser um GCR implica um espírito
voluntarioso e de iniciativa, visão multidireccionada e acima de tudo, uma
capacidade de motivação da equipa que escolheu e dos condóminos que o
contrataram, para levar “a bom porto” as expectativas de todos.

Conteúdos de formação
Pelo que foi já apresentado, seja em relação às problemáticas, seja quanto aos princípios de
implementação do GCR, julga-se ser incontornável à necessidade de profissionalizar a gestão
de edifícios, promovendo cursos (superiores e/ou de formação avançada), onde a vertente de
“condomínios” seja amplamente abordada, uma vez que são estes dão forma a uma boa parte
da paisagem edificada.
De seguida, apresentam-se alguns conteúdos que se classificam como essenciais para a
formação de gestores do património edificado.
Vertente técnica
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- Análise de projectos e respectivos factores de optimização, no ponto de vista da
manutenção e desempenho – determinação dos aspectos que devem ser contemplados
no projecto inicial, e que facilitem acções de inspecção, intervenção, limpeza e
gestão, de modo a contribuir para o correcto desempenho do suporte;
- Tecnologias de construção – conhecimento das práticas construtivas e funcionamento
de cada elemento do sistema, incluindo as infra-estruturas, de maneira a permitir o
entendimento acerca do seu bom ou mau funcionamento;
- Patologia da construção e dos materiais, e reabilitação do património edificado –
necessidade de aprofundar o referido no ponto anterior, nomeadamente na
perspectiva da patologia, sua detecção e prevenção;
- Manutenção do património edificado – âmbito e justificação da sua aplicação;
percepção do bem imóvel como um património a rentabilizar (fisíca e
economicamente); tipos de manutenção e metodologias cadastrais; aplicação normas
de facilities management - FM;
- Políticas energéticas e sustentabilidade – consciencialização da finitude das fontes de
energia correntes e das respectivas implicações para a espécie humana; estudo de
energias alternativas e de métodos de quantificação de gastos/poupança; sistemas de
reaproveitamento de recursos; promoção de formas simples de poupança de recursos
e o aumento de eficiência energética.
Vertente de gestão e economia
- Princípios básicos de gestão – conhecimento dos princípios da área do saber que dá
nome à profissão de “gestor de edifícios”; abordagem da introdução aos conceitos da
gestão, sua história e aplicação;
- Gestão da mudança – reconhecimento da mudança de paradigmas como um facto
quotidiano que produz efeito directo nas expectativas e estratégias; desenvolvimento
da capacidade de reorientação estratégica e reestruturação organizacional;
- Marketing imobiliário – compreensão do que é um produto, do que determina o seu
preço e da influência que tem a marca que lhe está associada; orientação para o
cliente; formas de persuasão, conforme objectivo, público e contexto;
- Liderança e diplomacia – entendimento da sua necessidade e das vantagens que o
gestor de edifícios tem em possuir estas características, para manter equipa e utentes
motivados; desenvolvimento da capacidade de tomada de decisões;
- Princípios do trabalho e da gestão de equipas – percepção da importância do espírito
de trabalho em equipa; formas de manter o empenho de todos e a capacidade de
resposta permanentemente em alto nível.
Vertente empresarial
- A empresa de gestão de edifícios – lançamento e publicitação, organização e modus
operandi; concepção de um plano de negócios; determinação do público-alvo e
formas de vocacionar os serviços nessa direcção; permanência no mercado;
- Requisitos de acesso e manutenção na actividade de gestão de edifícios – domínio dos
factores que determinam a possibilidade de exercício da profissão, garantindo à
sociedade a aptidão para a exercer; formas de obtenção de licença, revalidação,
suspensão e cancelamento;
- Contrato de gestão de edifícios – início e cessação de vigência; condições perante
necessidade de contratação de serviços externos e outros; estudo do contrato tipo;
adaptação dos serviços ao edifico e para o público a que se destina;
- Implementação de um plano de gestão de edifícios – análise dos meios e dos recursos
humanos para cada situação; desenvolvimento e implementação da estratégia; o erro,
sua correcção e (re)implementação;
- Análise de custos – análise dos créditos, débitos, custos de produtividade e
manutenção do negócio; análise da sua evolução, desde o início até à sua
consolidação; impostos; estratégias de desenvolvimento da empresa;
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- Recursos humanos – análise na perspectiva do prestador de serviços e do cliente;
reconhecimento deste aspecto como determinante para o sucesso da empresa, do
funcionário em si e da satisfação do cliente; critérios para o recrutamento e termos
de contrato de funcionários; métodos de contínua motivação;
- Métodos de avaliação – determinação do nível de satisfação de clientes, funcionários
e da própria empresa; métodos para o fazer e aspectos que o permitem determinar.
Vertente humanista
- Salubridade, ergonomia e conforto – pressuposto de que o ser humano deverá ser
sempre a primeira e a última motivação para qualquer acção; meios de promoção do
bem-estar, por intermédio do edificado;
- O espaço e a cultura – entendimento da cultura como um princípio de identidade
pessoal e comunitária; noção de que estes aspectos se projectam e interferem na
percepção e apropriação dos espaços e na comunicação; reconhecimento destes como
factor essencial para a definição de abordagens bem sucedidas;
- Ciências humanas – princípios básicos de sociologia, antropologia e psicologia –
entendimento do comportamento da sociedade como resultado da inter-relação entre
indivíduos e do indivíduo consigo próprio; conhecimento das suas tradições, regras,
símbolos e valores, expressos por pensamentos, sentimentos e comportamentos;
abordagem do Homem no seu espaço; psicologia da arquitectura.
Vertente legal
- Introdução aos princípios do direito – conhecimento da história do direito, seus
fundamentos e estrutura; sua apreensão enquanto instituição social e expressão de
uma determinada cultura; noção da sua relação com a economia, sociedade e
política;
- O direito aplicado ao imobiliário – exploração da legislação aplicada à promoção,
mediação e gestão imobiliária; reconhecimento das suas valências e carências; os
direitos e os deveres de todas as partes;
- Estudo dos diplomas normativos – conhecimento das normas nacionais e europeias
associadas à gestão e utilização de edifícios;
- Noções básicas do direito do trabalho – entendimento da necessidade de dominar esta
área para se conhecer direitos próprios e dos outros cujos serviços são solicitados.
Vertente imobiliária
- Actividades de promoção, mediação e gestão corrente imobiliária – percepção das
actividades relacionadas com o edificado e respectivas características; aferição da
diferença entre todas e respectivo âmbito de acção; consciência dos mecanismos
económicos, financeiros, sociais e políticos que afectam o mercado;
- Especificidades da gestão do património imobiliário – aprofundamento das
características da actividade de gestão; entendimento do imóvel como um espaço que
presta um serviço e que tem de responder a exigências funcionais; compreensão dos
efeitos do envelhecimento e das vantagens da manutenção;
- Avaliação imobiliária – apreensão de noções básicas de avaliação de imóveis para a
promoção do equilíbrio entre o que o imóvel é e o que pode vir a ser com a
incrementação de novas mais-valias; desenvolvimento de critérios de ponderação;
- Princípios deontológicos e éticos da profissão – noção da prática da profissão num
mercado concorrencial; consciência da necessidade de respeito para com os colegas
para defesa da credibilidade da classe junto da sociedade; noção das
responsabilidades do gestor para consigo, para os que com ele trabalham, para com
os colegas de profissão, para com os clientes e para com a sociedade.
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Vertente dos condomínios – suas especificidades, síntese dos anteriores temas e
aproximação à prática
- O condomínio – o que é, como se constitui e suas implicações; suas características,
vantagens e desvantagens;
- Os direitos e os deveres dos condóminos – abordagem aos condóminos enquanto
consumidores; consciência da importância da sua participação para o bom
funcionamento do edifício; métodos de promover a sua intervenção; análise de
legislação;
- Deveres e obrigações das empresas de gestão de condomínios e dos seus gestores –
análise da perspectiva do prestador de serviços; importância do reconhecimento da
sua função pela sociedade; conceito de responsabilidade civil e vantagem da
existência de seguros e garantias;
- Os seguros dos condomínios – noção do que é um contrato, uma apólice e suas
coberturas; análise dos obrigatórios e dos optativos; enquadramento legal;
procedimento em caso de acidente; indemnizações;
- Gestão económica e financeira do condomínio – plano de gestão; as contas bancárias
do condomínio (corrente, fundo de reserva e poupança-condomínio); as despesas
correntes e excepcionais; as receitas ordinárias e extraordinárias; controlo
orçamental; métodos de redução de custos e de ponderação de despesas;
- Mediação de conflitos e negociação – conflitos correntes e sua origem, conceito de
“bom senso”, métodos de prevenção e resolução, métodos de persuasão,
planeamento da negociação, acordos; análise de uma perspectiva jurídica;
- Estudo integrado de casos práticos – demonstração da apreensão do conteúdo de toda
a formação através da aplicação da teoria à prática.
Vertente genérica
- Análise e tratamento de dados – conhecimento de estatística e de interpretação de
dados; formas de quantificar determinados comportamentos e de os correlacionar;
apreensão de métodos que permitam a sistematização eficaz da prática (registo) e a
sua consulta;
- Actualização do ramo – conhecimentos dos recursos existentes e desenvolvimento
daqueles que se venham a entender em falta, que permitam uma constante
actualização das práticas de gestão de edifícios, nomeadamente legislação e evolução
das práticas correntes;
- Comunicação – Conhecimento das técnicas que tornam as diferentes formas de
comunicação (oral, escrita – por carta ou e-mail – corporal) operativa e eficaz;
desenvolvimento de autoconfiança; adaptação da comunicação à estratégia.

Conclusões
Os actuais administradores de condomínios não estão conscientes da responsabilidade que
assumem porque ou o são por força da lei e na simples qualidade de condóminos ou, se o
fazem profissionalmente, não têm, na sua maioria, uma noção integrada de todas as
componentes que concorrem para o bom desempenho de um condomínio, uma vez que não
existe formação que lhes atribua idêntica relevância.
Por um lado, o condomínio é consubstanciado num edifício, que tem necessidade de
manutenção e cujos respectivos custos têm de ser controlados; por outro lado, o bom senso, o
civismo e o respeito pelo próximo são valores em défice, o que dificulta qualquer tentativa de
sensibilizar e humanizar a relação do condómino com tudo aquilo que essa condição implica,
nomeadamente, responsabilidade/o dever para com as zonas comuns e a aceitação do
necessário convívio com os vizinhos.
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A resolução dos problemas que desta realidade possam surgir tem de ter a configuração dos
princípios da gestão e, por isso, chamar-se “GESTÃO DE CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS”: não
pode ser imposta, nem ter carácter benemérito e tem de implicar qualificação. É
importante incutir no senso comum a noção da responsabilidade que cada condómino tem
enquanto comproprietário das suas zonas comuns e terminar com a percepção de que a
gestão do condomínio se faz por intuição ou “porque este ano me calhou a mim”, apesar de
ser este o efeito do que está contemplado no Código Civil.
Também há que ter presente que o GCR contribui para tornar as fracções dos condomínios
que gere competitivas no mercado, devido ao seu bom estado de manutenção, que vai
promovendo a durabilidade e sustentabilidade do empreendimento, através da rentabilização
de todos os recursos aplicados no sua construção. Por esta razão o GCR adquire maior sentido
neste momento, com a crise internacional, uma vez que potencia uma maior retorno ou um
menor prejuízo, em caso de necessidade de venda – reforça-se a ideia de que o GCR é um
investimento e não despesa voluptuária.
Todos estes aspectos implicam uma panóplia de conhecimentos técnicos, jurídicos, de gestão
e de relacionamento humano que um bom GCR tem de dominar, o que justifica a pertinência
da criação de cursos que contribuam para a credibilidade da profissão junto da sociedade
que, por sua vez, passará a reconhecer e exigir qualidade na prestação de serviços de gestão
de condomínios.
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Abstract
This paper presents the investigation task conducted at the Laboratory of Fluid Mechanics of UBI in order to define
properly the conditions for the execution of displacement-based tests on an existing physical model of an offshore
jacket structure. The aim of this task was the definition of the similitude laws needed to transpose every physical
quantity between model and prototype scales. Using the basic principles of the Theory of Similitude and its
development by means of the Dimensional Analysis, briefly presented, those scaling laws can be achieved. The
principles here explained were applied to our case study, in which the physical model was to be dynamically tested
in a wavetank. The physical model, as well as the shaking table developed to test that model, are herein
characterized. Considering the characteristics of the equipment described and the Theory of Similitude, specific
scaling laws were derived. Finally, some limitations of our equipment are described simultaneously with the
presentation of future developments necessary to overcome those limitations.
Key Words: Displacement-based tests; Offshore structures; Similitude Theory; Shaking table.

1. Introduction
The problem of analysing experimentally the environmental action over real structures is
usually solved by the use of reduced-scale models (1; 2), although for some cases the use of
full scale models should also be possible (3). This methodology requires a correct design of all
the structural elements and also the adequate definition of the imposed actions at the model
scale, in order to transpose conveniently the results obtained in laboratorial facilities
between the model and the prototype scales (4; 5). Looking towards this objective, and based
on the Theory of Similitude, the necessary scaling laws are then defined. When the real
structures that we intent to model are subjected to marine environmental action, the
implementation of the Similitude Theory, by means of the Dimensional Analysis, conducts to
the adoption of similitude criteria with respect to the structural geometry, the water particle
kinematics as well as with respect to the structural hydro-elasticity. In this context, the
adequate similitude criteria are usually expressed by the adimensional numbers of Froude,
Strouhal, Reynolds and Cauchy (6).
To analyse the action of earthquakes over structures, the experimental work makes use
of some of the existing shaking tables, namely those described on the reports prepared by the
Center for Science, Technology and Economic Development, Stanford Research Institute (7)
and by the Nuclear Energy Agency, Organisation for Economic Co-operation Development (8).
Moreover, if the structures undertaking that action are located in marine environment, as it is
for offshore structures, the testing facilities should take this issue into consideration.
However, none of the shaking tables referred consider the presence of water during the
experimental work. There are few allowing the simultaneous analysis of earthquake and
hydrodynamic actions over the model structures and among them we can find the
3D Underwater Shaking Table at the Port and Airport Research Institute (PARI), in Japan, as
can be seen in (9).
In the present paper, the description of the experimental installation developed for
purposes of testing a physical model from an offshore structure under seismic action in
marine environment is done. The physical model is also characterized and the adequate
scaling laws are defined.
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2. Similitude parameters
The analysis of small-scale model structures requires the transposition of the seismic
action from actual earthquake conditions to the laboratory scale. It also requires the
transposition of the experimental results from the model scale to the real structure scale.
Based on the Similitude Theory, and taking into consideration all the physical quantities
involved in the problem under analysis, many dimensionless parameters have been derived, as
can be seen on (6) and (10), and are currently utilized. Among them, when the issues we are
evaluating involves the hydrodynamic action, the seismic action and the structural integrity,
the relevant adimensional parameters we must consider are mainly the Froude Number (Fr),
the Strouhal Number (St), the Reynolds Number (Re) and Cauchy Number (C). The Froude
Number is expressed by Fr  u L g , where u is the flow velocity, g is the gravity
acceleration and L represents a characteristic dimension of the structure. Its replication
between the prototype and the model ensures the Froude similitude, which means that the
same relation between inertial and gravity forces is achieved both in the model and in the
prototype. This kind of similitude shall be considered when the effect of gravity forces is
significant on the behavior of the structure, as it happens with structures undergoing the
action of surface waves. The Strouhal similitude, to be respected every time we need to
model non-stationary phenomena, such as VIV (vortex induced vibrations), is guaranteed
when the Strouhal Number St  fL u , with f being the vortex emission frequency, is equal in
the model and in the prototype. When viscous forces are present and are predominant, it is
important to take into consideration the Reynolds similitude. The achievement of this
similitude results from the replication of the Reynolds Number Re  uL  , with  being the
kinematic viscosity of the fluid acting upon the structure, and conducts to an equal ratio
between inertial and viscous forces for both scales - model and prototype. If the matter
under analysis demands for the respect of Froude similitude it can be demonstrated that the
Reynolds similitude is not attainable for a model environment similar to the real structure
environment (same fluid and same gravity field). In these conditions, respecting the Froude
similitude implies the Reynolds Number for the prototype and for the model are related by
3

ReP   2 ReM , where  is the geometrical scale factor (ratio between the prototype and
model geometrical dimensions). Even if the Froude similitude is not taken in consideration
and a small-scale model is used, the Reynolds similitude requires very high flow velocities at
the model ( u M  u P ) which are difficult to reach in the available experimental facilities. As
a result from this difficulty, often the complete Reynolds similitude is not obtained and the
prototype Reynolds Number is higher than the model Reynolds Number. The scaling is then
expected to be conservative, if no corrective measures are taken, and the drag coefficients in
the model are greater than those in the prototype. In order to minimize the Reynolds
distortion, it is an experimental common practice to stimulate the flow turbulence in the
model. This stimulation may be introduced by increasing the surface model roughness or even
by the introduction of elements causing turbulence in the approaching flow (11).
For the testing of long and slender structures, under hydrodynamic action or in dynamic
tests, its response depends not only on the inertial forces but also on the elastic forces arising
from the imposed conditions. It is not acceptable to ignore the model structural deformation
because of its relevance in the analysis of the fluid structure interaction. In this situation, the
scaling of the elasticity between the model and the prototype must be pursued and for that
the Cauchy similitude must be considered. The Cauchy similitude is attained by the

replication of the Cauchy Number C   u 2 E , where  is the specific mass for the structural
material, E is the Young’s Modulus and u is the structural element velocity, and it means
that the ratio between inertial and elastic forces is kept unchanged in the transposition
between the prototype and model scales, for every homologous structural elements. For the
achievement of Cauchy similitude, once the Froude is respected, it requires a relation of
specific stiffness E   in the model and in the prototype expressed by E  M  1 E  P .
Moreover, if the specific mass is maintained between both scales, the previous relation is
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equivalent to EM  1EP . Arising from this condition for similarity, the structural similitude
can only be reached for small geometrical scaling factors  . Otherwise, the usually available
materials are not adequate for the construction of the model. The overcoming of this
contrariety requires several experimental procedures to be undertaken. One of these
procedures makes use of an artificial increase in the mass of the model (10), but it presents
the weakness of, for small-scale models, resulting in extremely high values of mass to be
added, which may be limited by the facility capacity. A different way to attain an adequate
Cauchy similitude is the construction of segmented models, in which individual segments are
properly designed and then interconnected by hinges, where the necessary elasticity can be
imposed on the model (6). The number and stiffness of these hinges is evaluated in order to
provide a model presenting natural frequencies and the corresponding mode shapes correctly
scaled from the prototype.

3. A case study
The case study we present is based on the experimental work developed to test an
existing physical model, replicating conditions of actual offshore jacket structures under the
seismic action, and is extensively described in (12). In a first step the physical model is
characterized, as well as the equipment designed and constructed to carry out the
experimental work. After that, the earthquake action is described and the capability of the
excitation table to implement those conditions is overviewed. Taking into consideration the
setup described and also the physical phenomenon under analysis, the particular scaling laws
to apply are explained.

4. Physical model and excitation table
The physical model considered for purposes of this investigation has been constructed in
stainless steel (AISI 316) on course of the European Project COPERNICUS ERB CIPA CT-94-0150
(Figure 1).

Figure 1 - Overview of the experimental apparatus.

It is a small-scale model (1:45) and is based on an offshore jacket prototype structure,
designed by Atkins Science & Technology, UK. The model is composed by 158 structural
members welded at 48 junction nodes, divided between the base level and other five upper
levels. The base square is 0,750  0,750 m and the top square is 0,375  0,375 m. The four
legs have an external diameter D = 0,035 m and a wall thickness of 1,5 mm whereas the
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bracing members have an external diameter d = 0,020 m and 1,5 mm wall thickness. A
circular plate, with a 750 mm diameter and a thickness of 3 mm, used to support the
super-structure, is fixed at the top of the tubular structure. Even not shown in Figure 1, it is
possible to install a group of 11 vertical pipes, with a diameter of 11 mm and 1 mm wall
thickness, allowing the modelling of actual platform risers.
On course of the investigation, the model has been submitted to an extensive series of
dynamical tests, in order to identify its dynamic properties, namely its natural frequencies.
The results from these tests are a collection of accelerometric signals, obtained from
properly located accelerometers. The spectral analysis of the referred accelerograms has
been conducted by means of MATLAB software, and the first five natural frequencies have
been identified. The results from the spectral analysis are shown in table 1, where Ox
corresponds to the excitation direction, Oy is the transverse direction and Oz is the vertical
direction.
Table 1 – First five natural frequencies and corresponding
mode type for the physical model.
MODE n

MODE TYPE

FREQUENCY fn (Hz)

1

Ox Translation

50,0

2

Oy Translation

50,1

3

Torsion about Oz

100,8

4

Oy Flexure

151,0

5

Ox Flexure

154,0

In order to test the model under seismic action, we have designed and built a special
shaking table, also shown in Figure 1. This equipment was then installed inside the
laboratory’s flume, allowing us to impose a predefined displacement at the base of the
structure, with a particular amplitude and frequency characteristics, and to measure the base
reaction forces on the structure. The components of the shaking table are the shaking
platform, the force balance and all the other devices used to impose and control the
excitation.
The shaking platform is the structural part of the table, supporting the force balance
and the model to be tested. Mainly constructed with stainless steel square tube
40  40  2 mm, it is through this component that the displacement excitation is introduced
on the shaking table. The guiding of the linear displacement is done along two parallel round
bars with a 30 mm diameter, by means of four linear bearings with nylon lining. Those round
bars are placed below the platform allowing also the connection of the shaking table to the
bottom of the flume.
The force balance is composed by 8 load cells DS Europe LT-05 A5, fixed on the shaking
platform, which can only measure tension and compression loads. Four of those transducers
are installed vertically aligned to the bottom of model legs and takes measurements of the
vertical reaction forces. The other load cells are installed in a manner that allows the
measurement of horizontal reaction forces, including those in the imposed displacement’s
direction (Ox). The capacity of the load cells varies from 50 kg, for those measuring
horizontal reaction forces, to 100 kg and the output signal is in the range of -5 V to +5 V,
with +5 V corresponding to the full scale tension load. Because the transducers can only
measure tension and compression loads, their connection to the physical model uses a group
of supports with spherical bearings. Through these supports, the transmission of transverse
loads between the model and the load cells can be limited to a minimum.
To drive the shaking table and to change the characteristics of the imposed displacement
(amplitude and frequency) it also includes some electromechanical devices. Among them,
there are the 1,1 kW electric motor and the worm speed reducer with a speed ratio of 7:1.
The velocity control of this system is achieved by means of a frequency inverter, controlled by
software, allowing us to impose on the shaking platform excitation frequencies up to 3,5 Hz.
To convert the rotational displacement, at the output of the speed reducer, in the
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translational displacement required at the shaking table, we use a crank-connecting rod
system. It is also possible to change the imposed displacement amplitude by changing the
eccentricity on the crank. In our case, the amplitudes that can be tested are in the range of
[0; 125 mm]. To verify the imposed displacement characteristics, it is used a magnetostrictive
linear displacement transducer (DS Europe PCS-S) connected to the shaking platform.

5. Excitation conditions of the model
Offshore jacket structures are often located in regions with seismic activity, as it
happens in the Gulf of Mexico, where earthquakes with relevant magnitude may occur. If no
base isolation is provided, these structures may undergo large base displacements imposed
through the foundations. As can be seen in several strong motion databases, such as PEER
Strong Motion Database (13), and at some earthquake engineering laboratories, such as The
Berkeley Seismological Laboratory (14), actual earthquake ground motion usually covers a
range of amplitudes from 0 to 0,125 m and frequencies in the range [0; 5 Hz] at prototype
scale. Besides the general information about the earthquake characteristics, the referred
databases also provide the time history relative to the ground motion by means of the
recorded accelerograms. Based on the real earthquake records, the most shaking tables,
equipped with complex control systems, possess the capacity to impose the adequately scaled
records on the tested models, this allowing the achievement of similitude conditions.
It is well known that true similitude conditions between prototype and model are
difficult to achieve when testing marine structures (15), namely due to the difficulty to
respect the Reynolds similitude. Assuming that the surface waves arising from the platform
excitation are not relevant, we can consider an adequate model, for which Cauchy and
Strouhal Numbers can be replicated. Consequently, some considerations may be drawn from
the results obtained at model scale. Considering the referred nondimensional parameters and
using the same material for the model and prototype, the scale factors used to transpose
important properties from prototype to model scales have been derived. Their values are
presented in table 2, taking  as the geometric scale factor for the model.
Table 2 - Scale factors for transposition from
prototype to model scale.
PROPERTY
Elasticity modulus

SCALE FACTOR


Specific mass



Displacement / Length




Frequency
Velocity



Acceleration
Force




Stress



From the scale factors shown, the structural analysis according to the Cauchy and Strouhal
similitude conducts directly to the real scale element stresses. However, this requires a strong
change on the ground motion characteristics in the transposition from prototype to model
scale.
Considering the scale factors derived, the excitation conditions imposed to the shaking
table are next defined. Because it wasn’t installed any kind of base isolation, they are also
the excitation conditions transmitted to the physical model. Assuming the amplitude and
frequency ranges previously indicated, it means that, for the model testing, the amplitudes
should be between 0 and 2,78 mm and the frequencies between 0 and 225 Hz. The model was
then experimentally tested on the excitation table, under conditions presenting the adequate
similitude with those acting upon real structures, in particular those arising from
earthquakes. The conditions chosen for the experimental work are simultaneously in the
ranges above indicated and correspond to feasible conditions with our equipment – see
table 3.
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Table 3 – Imposed displacement conditions at model scale.
Amplitudes (mm):

2,5; 10,0; 20,0; 30,0

Frequencies (Hz):

0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5

6. Experimental results
For the conditions previously indicated, the model was tested under the base imposed
displacement whether out of water or in partially immersed conditions. Moreover, when the
tests were conducted, the top of the model has been instrumented with one accelerometer in
order to record the acceleration in the excitation direction, at the location where their
maximum values were expected to occur. For the 30 mm amplitude, the frequencies 3,0 and
3,5 Hz were not tested because it would exceed the load cells operating range. In the results
we are presenting for the partially immersed conditions, the 2,5 mm amplitude has not been
tested. The results concern to the measured maximum values for the top acceleration and for
the base reaction forces, both in horizontal and vertical direction.
When the model was tested out of water, there are shown in Figure 2 the maximum
values for the top acceleration in Ox direction, where it can be seen that as the excitation
frequency increases, the acceleration also increases in a nearly parabolic way. It is equally
noticed that higher values for the excitation amplitude results in higher accelerations.
12
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8

6
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2

0
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0
2.5
Frequência (Hz)

3.0

3.5

4.0

Figure 2 – Maximum top acceleration in the model, for different excitation conditions
with the model out

In the same testing conditions, the base reaction forces have also been measured. Concerning
to the horizontal forces - see Figure 3, acting in the imposed displacement direction, as well
as to the vertical forces - see Figure 4, they present an almost linear behaviour, increasing as
the frequency increase. The amplitude of the displacement imposed by the excitation table
on the model acts on the maximum values of the base reaction forces in the same manner as
it happens for the top acceleration, resulting in greater forces as the amplitude increase.
Comparing the base reaction forces measured in the two directions previously considered, it
is evident that the vertical reaction (direction Oz) is significantly greater than the horizontal
one (direction Ox).
When the model partially immersed was tested, the same kind of results have been
obtained and are presented in Figures 5, 6 and 7. In a general way, the results obtained are
higher than those for the model out of water. The top acceleration shows the same trend
then that for the model out of water but for the base reaction forces there is a nonlinear
behavior with respect to the excitation frequency.
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Figure 3 – Maximum values for the base reaction force in the horizontal Ox direction,
when the model was tested out of water.
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Figure 4 – Maximum values for the base reaction force in the horizontal Oz direction,
when the model was tested out of water.
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Figure 5 – Maximum top acceleration in the model, for different excitation conditions
with the model partially immersed.
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Figure 6 – Maximum values for the base reaction force in the horizontal Ox direction,
when the model is tested partially immersed.
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Figure 7 – Maximum values for the vertical base reaction force,
when the model is tested partially immersed.

7. Conclusions
The results here presented have been obtained for an already existing small-scale
physical model. This fact has put some limitations on the experimental work that have been
conducted. Some of the them result from the scale factors defined and made it difficult to
achieve similitude conditions with actual seismic excitation, namely with respect to its
frequency and amplitude. The range of frequencies experimentaly tested (0 to 3,5 Hz)
corresponds to extremely low actual frequencies (0 to 0,08 Hz). Among the amplitudes
imposed on the shaking table, only the 2,5 mm represents an amplitude for which the
similitude conditions have been reached and, acording to Table 2, corresponds to an actual
amplitude of 112,5 mm. Despite these issues, a good agreement has been found between the
shown experimental results and the numerical results obtained in similar conditions (12).
In order to overcome these difficulties and to enlarge the range of seismic conditions to
test, some changes in the physical model or in the excitation table should be developed.
Regarding the physical model, it should be constructed with a lower specific stiffness (E/)
material, this conducting to a lower frequency scale factor. At the same time, the system to
impose the displacement on the shaking table should be improoved in order to allow higher
excitation frequencies.
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Abstract
The paper deals with an application of evolutionary algorithms for optimal distribution of products on a shelves of a
warehouse of a store. There are three criteria: the rotation of products, distribution of groups of products side by side and
simultaneous application of both criteria. In the latter case, the task is reduced to multicriteria optimisation. To solve the
evolutionary algorithm was used.
Key Words: evolutionary algorithm, optimisation of distribution of products, multiobjective optimisation, warehouse

1. Introduction
Appropriate distribution of products on the shelves in the warehouse is an important element of the
logistics, which is taken into account at the design stage of a warehouse. There are several rules in
placement of each product. One of them is placing more frequently selling products closer to the
exit of storage hall to sale section. It is also important that some groups of products are close to
each other. A multi-criteria optimisation tasks including both criteria simultaneously: the frequency
of releases and deployment of product groups together, can be used for solving the problem.
The task is to place the products on store shelves assuming that a number of products and a number
of free places on the shelves is equal. This task can be reduced to the travelling salesman problem
(TSP): a travelling salesman has to visit specified number of cities in such way to be in any city only
once and travelling the shortest way. Any acceptable solution for the travelling salesman is a
permutation of cities.
The origins of the TSP are in 1800s. The first example of this problem was routes through the cities
of Germany and Switzerland in 1832. The TSP as a mathematical problem was formulated in 1930 by
Karl Menger. The name travelling salesman problem origins from Hassler Whitney from Princeton
University [15]. In 1950s and later there were developed algebraic methods like integer linear
programming, cutting plane method and dynamic programming [2, 7, 9]. In 1972 R.M. Karp proved
that the TSP is NP hard [8]. The exact solution are quite good for small problem size [1,14]. For
bigger problems are used heuristic algorithms, which give solutions, which could not be proved to
be optimal. They can solve very large problems with high probability that the solution is not far
from optimal. Recently there are successfully applied artificial intelligence methods e.g. genetic
end evolutionary algorithms [6, 10, 12], ant colony optimisation algorithms [4], simulated annealing
[3], tabu search [5], the cross entropy method and nearest neighbour method in this research area.

2. Numerical Model
The task is to plan the distribution of the products on a warehouse store shelves. Figure 1 shows a
diagram of empty places on the shelves. The best places are in the zone A. They are located closest
to the exit of sales area. Placing on them products with the highest frequency of pick up will
shorten the route to these products and thus employees would save much time and energy. Zone B
is located further out of the sale area, and most far are shelving of area C. Zone D is closer to the
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exit, but empty spaces can be found on the top shelf. Table 2 presents the shelves ranking. The
best places (zone A) were granted 3 points. 2 points were granted for places in the zone B. The
worst place in zone C and D received 1 point.
Arranged items are divided into groups. It is desirable that the products of given group are close to
each other. Table 1 lists 48 selected products, their frequency of releases per day is given and they
are assigned to their respective groups.

88

3

Sanitary Towel Always Duo

72

Nr of group
of product

2

Product

Frequency
of pick ups
per day

120

Nr of
product

Soap Arko Skin Care
Sanitary Towel Bella Deo
Nova

Nr of group
of product

1

Nr of
product

Product

Frequency
of pick ups
per day

Table 1 - Daily frequency of product rotations and the division of products into groups

1

25

Paper Towel Luxana

11

2

2

26

Bubble Bath Eva Natura

10

1

2

27

Shaver Wilkinson

9

9

4

Ambi Pur Flush

68

3

28

Shower Gel Johnsons&Johnsons

8

1

5

Toilet Paper Velvet

60

4

29

Shampoo Dave

8

8

6

Toilet Paper Regina

48

4

30

Toothpaste Elmex

7

6

7

Tissue Regina

42

5

31

Shaver Polsilver

7

9

8

Cream Nivea Soft

40

5

32

Pampers Jumbo Maxi

6

4

9

Toothpaste Blend-a-med.

32

6

33

Washing Powder Persil

6

10

10

Sanitary Towel Carefree

31

2

34

Tissue Luxana

5

5

11

Soap Luksja

30

1

35

Liquid Soap Luksja Fruity

5

1

12

Liquid Cleaner Pur for Dish

29

7

36

Balsam Dove

5

5

13

Liquid Cleaner for Glass

27

7

37

Air Refreshing Brise

4

3

14

Liquid Cleaner Tytan for
Bathrooms

24

7

38

Shower Gel Palmolive Cashmere

4

1

15

Shampoo Shauma

21

8

39

Liquid Cleaner Pronto for Floor

3

7

16

Toothpaste Sensodyne

19

6

40

Stain Remover Ace

3

7

17

Sanitary Liquid Domestos

18

7

41

Bath Salt Apart

3

1

18

Rinse Liquid Silan

17

10

42

Shower Gel Adidas

2

1

19

Paper Towel Velvet XXL

16

2

43

Body Fluid Nutrisoft

2

5

20

Sanitary Towel Naturella

14

2

44

Toothpaste Dentix

2

6

21

Washing Powder Omo

14

10

45

Shaver Gillette

2

9

22

Cream Nivea Visage

13

5

46

Deodorant Rexona Deo

2

11

23

Cleaning Fluid Cif

13

7

47

Cream Garnier

2

5

24

Shampoo Nivea

12

8

48

Deodorant Adidas Action

1

11

Considering the task in the article, each product has to be placed on one of the designated
locations. It can be many methods of positioning products on the shelves. Each allowed product
placement is a permutation of the products setting on the shelves. The quality of each proposed
solution is evaluated. The fitness function depends on the adopted optimisation criterion.
The solution task is a vector of natural numbers the following form:
m = < m1 , m2 , ... , mn >

(1)

where mi – product number, which is placed on i-th shelf in the warehouse.
As a measure of the correctness of the distribution of products on shelves while meeting two
criteria: frequency of releases and distribution the product groups together, it is assumed the
function:
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n

f=

α ∑ ωi k ri
i =1

z
(2)
where
n - number of places on the shelves. It is equal to the number of distributed products.
ri – rank i-th place at the shelves,
ωik – frequency of releases of k-th product lying on the i-site
α - weighting factor, α∈(0,+∞). It is possible to adjust the scale of importance between the two
criteria. In the presented calculations α = 1,
z – number of changes of product groups.
As it was mentioned above, place on a shelf has the higher rank if it is closer to sale area or it is
easier accessible on the lower shelves. Products with a higher frequency of releases should be laid
on shelves with a higher rank. This solution is convenient for servicemen, who can use shorter way
to move products to sale area. The objective function described by formula (2) expresses such
condition numerator of formula – if sum of product of shelf rank and product rotation frequency is
higher, the distribution of products is better.

Figure 1 - The numbering of places on the shelves and warehouse division into zones

Vector (1) distribution of products on the shelves corresponds to the vector:
g = < g1 , g2 , ... , gn >
where gi – number of group of product, which is situated on the i-th place in the warehouse.
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(3)

When all the products from the same group are close to each other, the sequence of numbers
formed of successive coefficients of vector (3), groups of the same numbers should side by side. For
k groups of products will be z = k-1 changes in sequence.
The criterion of distribution of products is limited only to the arrangement of groups of products
together, the formula (2) can be written:

f=

n
z

(4)

where the description is as above. As it can be seen the number of changes will be lower, the value
of the objective function (4) will be higher.
In the article [11] calculations were carried out regarding only the criterion of frequency of releases
of products and the ranks of places on a shelves. The objective function had the form [13]:
n

f = ∑ ωik ri
i =1

(5)

where the designation as above.

3. Calculation
Optimisation function (2) and (4) reduces itself to their maximisation. Problems were solved using
evolutionary algorithms. Evolutionary algorithms belong to the methods of artificial intelligence.
The evolutionary algorithm simulates evolution process. The genes in the chromosomes are
optimisation parameters. Chromosomes are cloned, subjected to crossover and mutation processes
in the course of the evolution. Each life cycle of the chromosomes ends in evaluation and selection.
Usually better adapted chromosomes move to the next generation. This process is repeated
specified number of cycles (length of life). Figure 2 shows the scheme of process the calculations.

Figure 2 - The scheme of the calculation process
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Environment is defined in the sense of mathematics by: variables of optimisation, imposed
restrictions on it and the objective function. Vector variables of optimisation described by formula
(1) is a chromosome that will be subjected to the action genetic operators in the process of
evolution simulated by the algorithm.
There are used crossover operators: one-point crossover (figure 3) and two-point crossover and
mutation operators: position based mutation (figure 4), order based mutation, adjacent two-job
exchange mutation [10, 12]. The result of each of these operators is a permutation of products
setting in the places assigned to them. That kind selection of crossovers and mutations operators
ensures that the result of each operation is a feasible solution. These operators are used in the
calculations with a given probability.

Figure 3 - One-point crossover

Figure 4 -Position based mutation

After each step of algorithm, new or modified chromosomes are evaluated. The fitness function is
assigned for each solution. If its value is higher the solution fulfills criteria better. The functions (2)
or (4) were assumed as the fitness functions in the presented calculations. Then the ranking
selection is carried out, resulting in the best chromosomes move to the next generation. In addition,
the exclusive selection is used, i.e. if the best chromosome of the previous generation is better than
the worst chromosome in current generation, this worst is replaced by the best of the previous
generation.

4. Results of Calculations
The calculations presented in the article focused on verifying the suitability of the proposed
criterion to solve the problem formulated in the introduction. Applied algorithm has been tested
previously in other examples. Therefore the calculations using criteria (2) and (4) were conducted
without changes in population size and values of using probabilities of genetic operators. The table
4 containing the results of calculations for criterion 5 shows the results obtained in other research
[11], where it was analysed the impact of the probabilities to use different operators on the values
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of the objective function. As it can be seen application of "adjacent two-job exchange mutation"
increases significantly the value of the arithmetic mean of fitness function. It indicates that in the
last generation the values of fitness function of all chromosomes were high.
Calculations for criteria 2 and 4 are a continuation of the previous calculations using this algorithm.
The table 2 presents results of calculation using criterion (2). The table 3 presents results of
calculation using criterion (4).
Table 2 – The results of calculations using criterion 2

Variant

1
2
3
4
5

Value
of the
fitness
function

Best
in the
Population
generation

Length
of the life

one-point
crossover

Probability of operators:
two-point
position order based adjacent
crossover
based
mutation
two-job
mutation
exchange
mutation

213,8333

2250235

100

2500000

0,8

0,8

0,3

0,3

214

2252097

100

2500000

0,8

0,8

0,3

0,3

0,3
0,3

213,1667

908457

100

2500000

0,8

0,8

0,3

0,3

0,3

211,75

1288626

100

2500000

0,8

0,8

0,3

0,3

0,3

197,8462

1158249

100

2500000

0,8

0,8

0,3

0,3

0,3

- the solution presented in figure 5

Figures 5, 6 and 7 show the distribution of products on the shelves according to the criteria
appropriately to optimise the models (2), (4) and (5).

Figure 5 - Distribution of products on the shelves according to the optimization criterion (2)
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As shown in Figure 5 and 6, the results of the optimisation carried out according to the criteria (4)
and (5) fulfills them. Evaluation of results of multicriteria optimisation by criterion (2) is more
difficult. For α = 1 the frequency of rotation of the products has a greater impact on the results of
optimisation than the criterion of grouping of the products.

Table 3 – The results of calculations using criterion 4

Variant

1

Value
of the
fitness
function

Best
Length of
in the
Population the life
generation

Probability of operators:
one-point
crossover

two-point
crossover

position
based
mutation

order based
mutation

adjacent two-job
exchange
mutation

4

742612

100

900000

0,8

0,8

0,3

0,3

0,3

2

4

813670

100

1200000

0,8

0,8

0,3

0,3

0,3

3

4,8

436214

100

1200000

0,8

0,8

0,3

0,3

0,3

4

4,363636

518522

100

1200000

0,8

0,8

0,3

0,3

0,3

- the solution presented in figure 6

Figure 6 - Distribution of products on the shelves according to the optimization criterion (4)
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2
6
8
9
10
11

2670
2670
2670
2670
2670
2670

2503,95
2517,84
2664,7
2664,86
2663,92
2663,34

74,55
93,94
7,13
6,91
7,52
10,62

9463
8008
416
389
868
284

100
50
100
100
100
100

10000
20000
10000
10000
10000
10000

0,8
0,5
0,2
0,5
0,7
0

0,8
0,5
0,2
0,5
0,7
0

0,2
0,8
0,7
0,5
0,2
0,7

0,2
0,8
0,7
0,5
0,2
0,7

- the solution presented in figure 7

Figure 7 - Distribution of products on the shelves according to the optimisation criterion (5)
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adjacent two-job exchange
mutation

order based mutation

position based mutation

two-point crossover

one-point crossover

Length of the life

Population

Probability of operators:
Best in the generation

Standard deviation of value of the
fitness function

Average value of the fitness function

Value of the fitness function

Variant

Table 4 – The results of calculations using criterion 5

0
0
0,8
0,5
0,2
0,8

5. Conclusions
In the paper it is presented usage of evolutionary algorithms for the optimal distribution of products
on the shelves of stockroom. There were compared the results obtained for three different
optimization criteria: the criterion takes into account the size of the rotation of products, the
criterion of grouping similar products side by side and taking into account criteria both of these
conditions simultaneously. For the first two criteria, the results solution satisfies the requirements.
In the case of multicriteria optimisation the assessment is difficult, but the results are also very
good. Using evolutionary algorithms for multicriteria optimisation of products distribution on the
shelves of warehouses including the frequency of rotation and arrangement of products groups
together is effective. Efficiency of the calculations can be further improved by using more
appropriate crossover operators for this task. It will be conducted in the future.
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Resumo
As misturas betuminosas recicladas temperadas (MBRT) com emulsão para camadas de base têm vindo a ser
estudadas de forma a serem utilizadas como alternativa às misturas betuminosas convencionais. O estudo que se
apresenta permitiu avaliar o comportamento à fadiga destas misturas através de alguns ensaios laboratoriais,
nomeadamente, a determinação do módulo de rigidez e ensaios de flexão em 4 pontos. Para a realização deste
trabalho foram moldados provetes em laboratório com misturas com composições granulométricas e teores de
emulsão distintos.
No final foi possível concluir que as misturas betuminosas recicladas temperadas com emulsão apresentam uma boa
resistência à fadiga sendo por isso uma alternativa válida na reabilitação de pavimentos rodoviários.
Palavras-chave: Misturas betuminosas temperadas, Reciclagem de pavimentos, Resistência à fadiga
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1. INTRODUÇÃO
Todos os anos na Europa são produzidas 50 milhões de toneladas de misturas betuminosas
recuperadas provenientes da reabilitação de pavimentos betuminosos degradados [1]. Estas
misturas são, na maior parte das vezes, colocadas em vazadouros. No entanto, a preocupação
em desenvolver técnicas de pavimentação de estradas que envolvam custos ambientais,
económicos e sociais cada vez menores, levou ao aparecimento de técnicas de reciclagem.
Actualmente, a reciclagem a quente é a técnica mais utilizada, pois tem revelado
características de desempenho bastante satisfatórias, similares às obtidas em misturas
tradicionais. Por outro lado, a temperatura de fabrico das misturas a quente tem
desvantagens económicas e ambientais. Desta forma, surgem as misturas temperadas, que
sendo produzidas a temperaturas mais baixas que as misturas a quente apresentam
desempenho muito similar [2-4].
O trabalho experimental apresentado neste artigo tem por objectivo a caracterização do
comportamento à fadiga das misturas betuminosas recicladas temperadas (MBRT) produzidas
com emulsão betuminosa, permitindo estabelecer algumas regras para garantir o bom
desempenho destas misturas. Para isso, foram estudadas misturas com composição
granulométrica e teor de emulsão diferentes. A composição das misturas teve por base o
ensaio do módulo de rigidez por tracção indirecta [5,6]. Três das misturas estudadas foram
produzidas em laboratório, tendo sido também extraídos provetes da camada de base de uma
estrada onde foi aplicada MBRT.
Este tipo de misturas já foi aplicado em Portugal, no entanto, o seu comportamento ainda
não é muito conhecido. De acordo com vários autores [5,7,8] o princípio base é a utilização
até 100% de misturas betuminosas recuperadas aquecidas a uma temperatura de 120ºC,
adicionando uma emulsão betuminosa à temperatura ambiente. Com esta nova tecnologia
pretende-se reduzir os gastos de energia diminuindo a temperatura de produção e,
consequentemente, as emissões de CO2 para a atmosfera [2-4]. A incorporação de misturas
betuminosas envelhecidas provenientes de pavimentos degradados permite ainda diminuir o
consumo de agregados naturais e reduzir o volume deste material normalmente depositado
em vazadouros.

2. COMPOSIÇÃO DAS MISTURAS
A mistura betuminosa recuperada apresenta um conteúdo de betume de 4.75% obtido pelo
método de centrifugação. Após a extracção do ligante por centrifugação, procedeu-se à sua
caracterização, obtendo-se uma penetração (10-1mm) de 19 e uma temperatura de
amolecimento (ºC) de 69.6.
O conteúdo de emulsão utilizado nas misturas foi determinado de acordo com um método de
formulação tendo por base o módulo de rigidez por tracção indirecta [5, 6, 8]. Deste modo,
produziram-se misturas em laboratório com 1.5% e 2.0% de emulsão betuminosa.
Foram estudadas misturas com composição diferente quer em termos de conteúdo de emulsão
quer em termos de agregados. Assim, na Figura 1, apresentam-se resultados para misturas
com 100% de mistura betuminosa recuperada (M100) com 1,5% e 2,0% de conteúdo de emulsão
e misturas com 75% de mistura betuminosa recuperada com 25% de brita 15/25 de granito
(M75-25).
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Figura 1 – Curvas granulométricas das misturas utilizadas

3. PRODUÇÃO E COMPACTAÇÃO DAS MISTURAS
Com o objectivo de caracterizar quer o módulo de rigidez quer a resistência à fadiga das
MBRT, realizaram-se ensaios de cargas repetidas à flexão sobre provetes prismáticos
moldados em laboratório e retirados de uma camada de base da obra de reabilitação da
estrada EN244, no concelho do Gavião [7,8]. Os provetes de laboratório obtiveram-se
compactamdo-se lajetas que, posteriormente, se cortaram em vigas com as dimensões
necessárias para a execução do ensaio. A compactação realizou-se com o equipamento roller
compactor.
A composição da mistura produzida em laboratório foi a obtida adicionando 2% e 1,5% de
emulsão ao fresado aquecido a 120 ºC. A composição da mistura in situ é constituída por 100%
de material fresado aquecido a 130ºC em central com adição de 2% de emulsão betuminosa à
temperatura ambiente.
A baridade das vigas determinou-se de acordo com o preconizado na norma de ensaio EN
12697-6 Test methods for hot mix asphalt – Part 6: Determination of bulk density of
bituminous specimens. Os resultados apresentam-se no Quadro 1.
Quadro 1 – Baridades das vigas produzidas em laboratório e in situ
Provetes de laboratório

Provetes in situ

Tipo de mistura

Baridade Média
(g/cm3)

E=1,5% M100

E=2,0% M100

E=2,0% M75_25

E=2,0% M100

2,333

2,359

2,405

2,349
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4. CARACTERIZAÇÃO DO MÓDULO DE RIGIDEZ
Com o objectivo de caracterizar o módulo de rigidez e a resistência à fadiga das MBRT
realizaram-se ensaios de cargas repetidas à flexão sobre provetes prismáticos [9]. O
equipamento utilizado tem referência “CRT-SA4PT-BFAT” da marca Cooper Technology e
apresenta-se na Figura 2. O ensaio consiste na aplicação de um carregamento sinusoidal
repetido, através de um sistema que agarra o provete, sendo permitida a inversão do sentido
da carga e, consequentemente, recuperando-se a deformação produzida pelos sucessivos
carregamentos. A deformação máxima sofrida pelo provete é medida por um transdutor do
tipo LVDT (Linear Variable Displacement Transducer) que fica localizado a meio vão da viga
permitindo obter, através da teoria da elasticidade, a determinação da extensão máxima de
tracção instalada na secção transversal a meio vão [10].

Figura 2 – Equipamento para ensaio de flexão de vigas em 4 pontos

As características de rigidez das misturas betuminosas dependem da sua composição e das
condições de ensaio em que são determinadas. Optou-se por efectuar os ensaios de flexão
para a determinação do módulo de rigidez em extensão controlada, ou seja, a viga
simplesmente apoiada é solicitada através de uma deformação imposta. Os ensaios foram
efectuados para um conjunto de frequências, à temperatura de 20 ºC [9].
As condições de ensaio adoptadas no que respeita à temperatura, à frequência de carga,
extensão de tracção imposta e número de ciclos aplicados estão resumidas no Quadro 2,
estando de acordo com o estabelecido na norma EN 12697-26.
Quadro 2 – Condições de ensaio para avaliação das características de rigidez
Temperatura
(ºC)

Frequência
(Hz)

Extensão (μm/m)

Nº de ciclos

20

1.0

50.0

100

20

5.0

50.0

100

20

8.0

50.0

100

20

10.0

50.0

100

20

20.0

50.0

200

20

30.0

50.0

200
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A Figura 3 mostra a correspondente variação do módulo de rigidez com a frequência para as
vigas moldadas com 2,0% e 1,5% de emulsão para as mistura M100 e M75_25 (com introdução
de 25% de granito) assim como para os provetes in situ. Todas as vigas moldadas à data da
realização dos ensaios de flexão, tinham 1 mês de cura à excepção dos provetes in situ que
tinham 11 meses de cura.

Módulo de Rigidez(MPa)

10.000

Provetes in situ
E=2% M100
E=1,5% M100
E=2,0% M100
E=2,0% M75_25
1.000
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Figura 3 – Módulo de rigidez das vigas das misturas estudadas

De uma maneira geral, à medida que a frequência de ensaio aumenta, o que corresponde a
maiores velocidades de circulação, aumenta também o módulo de rigidez. Comparando os
resultados obtidos para o módulo de rigidez para as diferentes misturas, verifica-se que para
os provetes in situ obtiveram-se valores de módulo de rigidez superiores. Relativamente aos
resultsdos obtidos para os provetes de laboratório, as misturas com 1,5% de emulsão têm
valores de módulo de rigidez superiores.
A comparação dos resultados com os obtidos por outros autores, pode ser feita para o módulo
de rigidez obtido a 10 Hz, por exemplo. Para as misturas M100 com 2% de emulsão obteve-se
um módulo de rigidez de 4240 MPa. Para as misturas M100 com 1,5% de emulsão obteve-se um
módulo de rigidez de 6000 MPa. Para a mesma frequência, há resultados publicados bastante
aproximados, por exemplo, Baptista, A. [11] obteve para misturas betuminosas a quente
tradicionais (MBQ) valores na ordem dos 5900 MPa, enquanto para misturas betuminosas
recicladas a quente (MBRQ) com 30 e 40% de incorporação de material fresado, obteve
valores na ordem dos 5980 MPa e 6055 MPa, respectivamente. Ou seja, os módulos obtidos
para as MBRT com 1,5% de emulsão são da mesma ordem de grandeza dos obtidos para as MBQ
e para as MBRQ.

5. CARACTERIZAÇÃO DA RESISTÊNCIA À FADIGA
A aplicação de um número significativo de carregamentos num pavimento origina uma perda
de resistência das camadas betuminosas por fadiga e o seu fendilhamento progressivo. Quanto
mais elevados forem os esforços de tracção instalados, menor o número de carregamentos
que conduz à rotura. Desta forma, a resistência à fadiga depende do estado de tensão
induzido, pelo que as leis de comportamento à fadiga obtidas em laboratório, regra geral,
relacionam o número de repetições de carga correspondente à rotura por fadiga desse
material (N) com a extensão de tracção máxima, aplicada em cada ciclo (ε). Os resultados dos
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ensaios de fadiga foram interpretados com base na lei de fadiga, de acordo com a expressão
empírica 1.
ε

(1)

sendo:
N – número de aplicações de carga até à rotura;
ε – extensão de tracção (10-6);
A, B – coeficientes determinados experimentalmente.
Existem duas variáveis importantes para avaliar a resistência à fadiga de uma mistura
betuminosa, que são utilizadas conjuntamente com as leis de fadiga para avaliar o
desempenho das misturas estudadas, são elas:
N100 – resistência à fadiga para a extensão de 100x10-6;
ε6 – extensão para uma resistência à fadiga igual a 1x106.
Neste estudo, os ensaios de avaliação da resistência à fadiga realizaram-se à temperatura de
20 ºC, sendo a frequência de aplicação de cargas de 10 Hz. Os ensaios foram desenvolvidos
em extensão controlada tendo-se realizado 3 níveis de extensão, (200x10-6, 300x10-6 e 400x106
), obtidos através de um carregamento sinusoidal sem período de repouso.
A norma EN 12697-26 preconiza que o módulo de rigidez inicial da mistura (medido ao fim de
50 ciclos de aplicação de carga) seja tomado como referência para determinar o momento da
rotura do provete, correspondendo a uma redução de 50% relativamente ao valor inicial [12].
Nos ensaios realizados com 2,0% de emulsão efectuaram-se apenas 2 ensaios com extensão de
200 μm/m uma vez que para este nível de extensão a duração dos ensaios foi superior a dois
dias. Para os restantes níveis de extensão, 300 e 400 μm/m, realizaram-se 3 e 4 ensaios,
respectivamente, tomando-se como suficientemente representativo para caracterizar o
material. Realizaram-se 10 ensaios destrutivos para as misturas, existindo uma situação em
que não se concluiu o ensaio (viga 8), devido ao bloqueio do software e interrupção do
ensaio.
Nos ensaios realizados com 1,5% de emulsão efectuou-se apenas 1 ensaio com extensão de
200 μm/m uma vez que para este nível de extensão a duração dos ensaios foi superior a dois
dias. Para os restantes níveis de extensão, 300 e 400 μm/m, realizaram-se 2 ensaios de cada,
tomando-se como suficientemente representativo para caracterizar o material. Realizaram-se
5 ensaios destrutivos para as misturas ensaiadas.
Os resultados dos ensaios de fadiga foram interpretados com base na lei de fadiga, de acordo
com a equação 1 e encontram-se apresentados no Quadro 3.
Quadro 3 – Resultados dos ensaios de fadiga
Número de ciclos
Tipo de mistura
Extensão 200μm

Extensão 300μm

Extensão 400μm

E=1,5%
M100

3 051 961

317 048

42 949
65 183

E=2,0%
M100

753 381
2 112 026

1 016 962
241 707
287 229

209 810
138 215
36 725
83 969

E=2,0%
M75_25

1 573 184

134 390
75 175

22 110
14 195
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Os resultados obtidos para os provetes compactados com a mistura M100 e 1,5 e 2,0% de
emulsão e para os provetes com adição de material correctivo natural M75_25 encontram-se
apresentados na Figura 4. Todos os provetes foram compactados com o equipamento Roller
compactor e ensaiados com 1 mês de cura.
1.000
E=2,0% M100
ε = 3318,9 N-0,189
R² = 0,7104
E=1,5% M100

Extensão (μm)

ε = 2520,4 N-0,169
R² = 0,9915
E=2,0% M75_25
ε = 1746,8N-0,152
R² = 0,9792
Provetes in situ
E=2,0% M100
ε = 4370,5N-0,248
R² = 0,6905

100
1,0E+03

1,0E+04

1,0E+05

1,0E+06

1,0E+07

1,0E+08

Número de ciclos de carga
Figura 4 – Leis de fadiga para as misturas estudadas

A curva resultante das vigas das misturas com 1,5% de emulsão apresenta valores muito
semelhantes aos das vigas das misturas com 2,0% de emulsão e com o mesmo tipo de
compactação e tempo de cura.
No Quadro 4 apresentam-se os coeficientes relativos às Leis de Fadiga obtidos para as
diferentes misturas estudadas.
Quadro 4 – Coeficientes obtidos para a Lei de Fadiga
Mistura

A

B

R2

N100

ε6

M100 E=2,0%

3318,9

-0,189

0,7104

1,12E+08

244

M100 E=1,5%

2520,4

-0,169

0,9915

1,96E+08

244

M75_25 E=2,0%

1746,8

-0,152

0,9792

1,48E+08

214

Provetes in situ
M100 E=2,0%

4370,5

-0,248

0,6905

4,12E+06

142

A curva com melhor coeficiente de correlação (R2) é a que corresponde a 1,5% de teor de
emulsão. Os provetes in situ apresentam resultados inferiores no que refere ao
comportamento à fadiga, com ε6 e N100 muito inferiores aos obtidos nos provetes de
laboratório. As diferentes MBRT produzidas em laboratório apresentam melhores resultados
que a MBRT aplicada na camada de base da estrada EN244. Assim, conclui-se que o melhor
controlo do processo de mistura obtido em laboratório conduz a misturas finais mais
homogéneas e, consequentemente, com melhor comportamento à fadiga.
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À semelhança do que foi feito anteriormente, compararam-se os resultados com os obtidos
por outros autores. Baptista, A. [11] obteve para misturas betuminosas tradicionais a quente
valores de ε6 de 158 μm/m e para misturas recicladas a quente com 30% de incorporação de
material fresado obteve valores de 202 μm, ou seja, qualquer das misturas estudadas
apresentam valores superiores aos obtidos quer para MBQ quer para MBRQ.

6. CONCLUSÕES
Comparando os resultados obtidos para o módulo de rigidez para os dois teores de emulsão
com a mistura M100 verifica-se que as misturas com 1,5% de emulsão apresentam valores
superiores. A mistura com adição de agregado natural (M75_25) encontra-se ligeiramente
abaixo das misturas M100.
Quanto ao comportamento à fadiga os resultados obtidos revelam que a Lei de Fadiga
resultante das vigas das misturas com 1,5% de emulsão apresenta valores muito semelhantes
ao das vigas das misturas com 2,0% de emulsão, exibindo também uma “inclinação” da recta
muito similar.
Os estudos apresentados neste artigo permitiram concluir que as MBRT constituem uma
alternativa ambientalmente e tecnicamente válida na reabilitação de pavimentos rodoviários
uma vez que apresentam um bom comportamento à fadiga. No entanto, foi possível verificar,
através da comparação dos resultados obtidos nos provetes de laboratório e nos provetes in
situ que o controlo do processo industrial é essencial para a obtenção de bons resultados ao
nível do comportamento à fadiga das MBRT. É muito importante a caracterização do material
fresado à medida que chega à central betuminosa (conteúdo de betume, penetração a 25ºC e
temperatura de amolecimento do betume recuperado e granulometria do material após
extracção de betume) durante todo o processo de produção de forma a obter uma mistura
final homogénea e de qualidade.
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Resumo
As zonas de montanha apresentam características naturais e climatológicas devidas à altitude e à orografia do local
que em termos sociais e económicos devem ser consideradas aquando da construção, conservação ou reabilitação de
uma edificação.
A escolha criteriosa dos materiais e técnicas construtivas, quer ao nível de uma nova construção, quer de uma
intervenção de reabilitação, poderá proporcionar uma intervenção optimizada para os que a habitam, garantindo ao
mesmo tempo uma redução ao nível do impacto ambiental da construção sobre a própria montanha. Identificaram-se
neste trabalho algumas condicionantes relativamente ao Parque Natural da Serra da Estrela e ao mesmo tempo
apresentam-se princípios base para à concepção, construção e reabilitação de edifícios em zonas de montanha.
Palavras-chave: Construção em montanha, Reabilitação, Sustentabilidade

1. Introdução
A construção de edifícios em zonas de montanha exige uma atenção especial de modo a que
estes ofereçam aos seus ocupantes o conforto necessário dentro de uma lógica de eficiência
energética, podendo conduzir a limitação de custos e minimização do seu impacto com o
meio envolvente. Vários factores como a orientação solar, a insolação, a protecção dos ventos
frios, a implantação no terreno, a ventilação, a concepção em termos de volume de ocupação
e dos espaços interiores, a integração com a envolvente e acessos são fundamentais a
ponderar neste tipo de construção.
Outras questões podem ainda ser consideradas tais como a escolha criteriosa dos materiais e
técnicas construtivas, quer ao nível de uma nova construção, quer de uma obra de
reabilitação, podendo proporcionar uma intervenção optimizada para os habitantes,
garantindo ao mesmo tempo uma redução ao nível do impacto ambiental da construção sobre
a própria montanha [1].
Neste contexto a problemática da sustentabilidade das construções e reabilitações em
edifícios de montanha assume um papel relevante. Uma escolha adequada de materiais, com
recursos a materiais da região, produzidos a partir de processos pouco intrusivos e poluentes,
conjuntamente com a escolha de isolamento, ventilação e climatização adequados, são
também fundamentais para a viabilidade económica e ambiental da intervenção ao mesmo
tempo que o recurso a fontes de energia renováveis parece determinante [2].
No contexto Europeu e de acordo com relatórios recentemente produzidos, nomeadamente o
relatório da Comissão Europeia “Mountain Areas in Europe – Final Report” publicado em
Março de 2004 [2], Portugal é também considerado um país de montanha, apresentando 12% da
sua área territorial continental a uma altitude superior a 700 metros e 0,5% acima dos 1.200
metros. Analisando a relação entre a dimensão do território, a sua compartimentação
paisagística e a articulação das suas características naturais, com os modos de vida das
populações, pode-se considerar que 18% do território português é espaço geográfico de
montanha [2]. No âmbito do presente artigo apenas se irá analisar um espaço físico mais
limitado abrangendo a área territorial do Parque Natural da Serra da Estrela, com alguma
dimensão territorial. A grande maioria desta área enquadra-se na definição de montanha.
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Neste espaço são fundamentais os aspectos relativos à integração paisagística e tipologia das
construções, existindo actualmente uma grande diversidade de pequenos núcleos urbanos
com características muito diferenciadas e alguma construção dispersa, onde os edifícios
apresentam soluções construtivas muito variadas.

2. Parque Natural da Serra da Estrela
O Parque Natural da Serra da Estrela faz parte da Rede Ecológica Europeia e da Rede Natura
2000, constituída por variados espaços naturais, semi-naturais e humanizados, que
simultaneamente com factores climáticos, geológicos e geomorfológicos originaram condições
necessárias para a existência de uma grande biodiversidade de habitats, flora e fauna,
considerados ameaçados no espaço da União Europeia.
Por outro lado, este Parque é o local mais representativo do País para a flora e vegetação
associadas a elevadas altitudes. É constituído por planaltos alongados na direcção SudoesteNordeste. No lado Sudoeste encontram-se as altitudes mais elevadas, no local hoje designado
no planalto da Torre (Fig.1), onde é atingida a maior altitude de Portugal Continental, a 1993
metros. As altitudes vão diminuindo gradualmente para Noroeste, significando que a
montanha é sobretudo imponente do lado sudoeste erguendo-se dos planaltos e depressões
que circundam por vertentes de várias centenas de metros de altura.

Figura 1- Planalto da Torre (1993m de altitude)

2.1. Zonamento
Para conservação dos valores naturais foi criado um zonamento desta montanha em termos de
tipologias sujeitas a regime de protecção, onde predominam sistemas e valores naturais de
interesse excepcional, incluindo formações geológicas e paisagens pouco humanizadas.
Esta montanha portuguesa é desde 2009 abrangida por um regulamento administrativo
designado por Plano de Ordenamento do Parque Natural da Serrada Estrela (POPNSE) [3]
caracterizando-o em três patamares:
- «Andar basal da serra da Estrela», o território que se estende desde o sopé da
montanha até cerca dos 800 m de altitude;
- «Andar intermédio da serra da Estrela», o território que se estende
aproximadamente entre os 800 m e os 1600 m de altitude;
- «Andar superior da serra da Estrela», o território que se situa acima dos 1600 m de
altitude.
Estes patamares são condicionantes em vários aspectos destacando-se os referentes às
intervenções na construção e reabilitação de edificações no sentido de que ofereçam aos seus
ocupantes o conforto necessário dentro da lógica de eficiência energética.
O POPNSE referido, aplica-se à área que abrange a totalidade do concelho de Manteigas e
parte dos concelhos de Celorico da Beira, Covilhã, Gouveia, Guarda e Seia. A figura 2
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representa a zona limite desta montanha, as acessibilidades aos aglomerados e linhas de
água.

Figura 2 - Parque Natural da Serra da Estrela

[w1]

2.2. Factores Geológicos
A geologia da Serra da Estrela é denominada pela ocorrência de rochas graníticas hercínicas,
com idade compreendida entre os 340-280 milhões de anos, que intruem
metassedimentamentos de idade Precâmbrica, entre os 500-650 milhões de anos, relativos ao
Complexo Xistograuváquico. Estes granitos apresentam composição mineralógica variada,
desde os granodioritos a leucogranitos.
Em épocas mais recentes, os agentes da geodinâmica externa levaram à formação de
depósitos sedimentares, alguns dos quais com características muito particulares, como os
provocados pela acção dos glaciares [4].
Na figura 4 podem ver-se as variedades granitoides bem como os complexos xistograuváquicos
existentes no planalto.

Figura 3- Bloco diagrama esquemático da Geologia da Serra da Estrela

[4]

A grande diversidade de rochas disponíveis na montanha foram utilizadas nas diferentes
tipologias de edificações existentes conferindo-lhes uma boa integração paisagística.
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2.3. Linhas Fluviais e Vegetação Local
As linhas fluviais que atravessam a montanha são várias, destacando-se três rios importantes
que nascem no Parque: o rio Mondego; o rio Zêzere e o rio Alva. Apresentam em planta um
traçado rectilíneo, geométrico, resultado da sua adaptação a falhas e fracturas (estreitas
faixas de esmagamento tectónico).
Nesta montanha existem ainda locais de grande declive, leitos de rios e ribeiras com cariz
torrencial, variadas espécies florestais como carvalhais negrais, amiais, salgueirais, azinhais e
sobreirais. Estas espécies, desempenham um papel importante na regulação do ciclo de água
e dos nutrientes, na retenção e formação do solo, no refúgio de biodiversidade, na produção
de madeira, de lenhas e pasto, assim como fins recreativos e paisagísticos.

2.4. Ventos Dominantes em Portugal
A localização de Portugal a oeste da Europa, apresenta uma costa atlântica muito extensa
fortemente influenciada pela ocorrência de brisas marítimas. Estas brisas ocorrem com maior
intensidade durante a tarde no sentido noroeste (sentido predominante) e é durante o Verão
que o efeito de brisa se sente com maior intensidade.
Contudo, a predominância do vento no sentido de noroeste é muito mais marcada durante a
tarde e com maior intensidade. Este efeito é bastante visível na costa Oeste, embora não se
limite apenas à costa, vento com forte componente de Norte (conhecido por nortada),
provocado pela acção conjunta da brisa marítima e da depressão de origem térmica, que se
forma no centro da Península Ibérica durante o Verão.
No Inverno, o vento médio de manhã e de tarde é quase igual, pois durante esta estação não
se verificam brisas de grande intensidade. Nesta estação não existe uma direcção
predominante para o vento e a sua intensidade média não excede, normalmente, os 25 Km.
O maciço em estudo, pela orientação dos planaltos alongados na direcção Sudoeste-Nordeste,
é fortemente influenciado pelos ventos marítimos da costa atlântica e pelos ventos secos
oriundos da península Ibérica que influenciam fortemente a qualidade de vida dos habitantes
nos distintos patamares do maciço [5].
Na figura 4 verificamos que a montanha da Serra da Estrela está exposta a ventos com
intensidade que em termos de valores médios, pode ser superior a 8m/s nos pontos mais
altos.

Figura 4- Simulação numérica da intensidade do vento

[w2]

As brisas marítimas e as nortadas condicionam a orientação das edificações, a conservação e
manutenção dos materiais aplicados nas edificações.
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2.5. Factores Climáticos
Em Portugal, a proximidade do litoral é um factor relevante na variação regional da
temperatura do ar, pelo facto de a circulação atmosférica, à latitude do País, se fazer
predominantemente, de Oeste para Este. As características topográficas do planalto exercem
influência significativa na variação da temperatura, sendo caracterizado por grandes
amplitudes térmicas nos patamares mais elevados do maciço e a uma temperatura média no
Verão variando entre 9 e 10°C (Fig.5).
As figuras 6 e 7 apresentam valores da precipitação média anual e média no Verão.

Fig 5– Temperatura média

Fig.6-Precipitação média

Fig.7- Precipitação média (Verão) [5]

Nesta montanha a precipitação média pode variar entre 61mm a 300mm e no Verão pode
situar-se entre 1400mm e 2400mm em termos médios.

2.6. Caracterização das Construções
O povoamento do Parque Natural é essencialmente periférico, localizando-se os principais
núcleos habitacionais entre a zona de meia encosta e a base da montanha, com excepção a
de Manteigas, no interior do maciço e a do Sabugueiro, junto ao rio Alva. As localidades
Sabugueiro, Videmonte, Folgosinho, Trinta, Maçaínhas e Penhas da Saúde, Penhas Douradas
são as que têm presença humana permanente acima dos 900 m de altitude.
Nas encostas dos planaltos e nos vales aparecem isoladamente habitações com dois pisos com
pequenas aberturas para o exterior. As paredes são em geral de alvenaria de pedra local
(granito ou xisto) com coberturas inclinadas revestidas a telha cerâmica. Nestas habitações, o
piso inferior destinava-se à guarda de animais que com o seu calor contribuíam para o
aquecimento da habitação no piso superior.
A construção das edificações nos aglomerados no andar basal e intermédio é muito distinta.
Predominam paredes construídas em alvenaria de pedra local (granito ou xisto) e cobertura
muito inclinada com revestimento em telha ou chapas metálicas. Algumas edificações
apresentam paredes revestidas a madeira.
A utilização de pedras locais e madeiras são soluções que favorecem a sua integração
paisagística e se durante a sua transformação foram utilizados processos e meios que
obedeçam a uma atitude de desenvolvimento sustentável podem estar associados a uma boa
durabilidade. As edificações mais antigas são exemplo de como estes materiais conseguem
vencer as agressividades do meio.
No andar superior da Serra da Estrela podemos encontrar edificações com um ou dois pisos,
em alvenaria de pedra ou alvenaria assentes com argamassa de cimento. Podemos também
encontrar alvenaria de tijolo revestida a pedra, a madeira ou chapa metálica. Neste andar as
edificações estão sujeitas às condições climatéricas mais agressivas do planalto onde a
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população residente vive apenas do turismo. Estas edificações apresentam coberturas muito
inclinadas e predominam as coberturas em chapa metálica. As janelas destas edificações são
protegidas por portadas em madeira ou chapa para conseguirem suportar a agressividade
climatérica do local. As figuras referenciadas de 8 a 13 apresentam diferentes tipos de
habitações existentes nesta montanha em diferentes patamares.

3.

Fig.8- Sabugueiro (1100m)

Fig.9- Penhas Douradas (1500m)

Fig.10 - Casa Jones- Penhas da Saúde (1550m)

Fig.11 – Casa em Videmonte

Fig.12 – Casa nas Penhas da Saúde

Fig.13 - Casa na Torre (1990m)

Estado de Conservação das Construções

Surgem construções nesta montanha que têm vindo a degradar-se e necessitam de ser
conservadas e reabilitadas por forma a que sobre a actual geração não recaia o ónus de não
ter sabido preservar, no presente, testemunhos representativos do passado para o seu próprio
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usufruto e das gerações vindouras. Para estas edificações não são expostas neste estudo
medidas especificas de conservação e reabilitação devido a ser necessário um conhecimento
muito específico e particular da degradação de cada uma delas.
As figuras seguintes identificadas de 14 a 16 são alguns exemplos de habitações degradadas
que necessitam de intervenção.

Fig.14 – Casas nas Penhas Douradas

Fig.15 – Edifício Ski Club de Portugal

Fig.16 – Edifício na Torre

4.

Sustentabilidade

O conceito de sustentabilidade é discutido nos foros nacionais e internacionais e assume um
papel importante no desenvolvimento económico. Tem por base o princípio de que o Homem
deve utilizar os recursos naturais tendo em atenção a capacidade de renovação desses
mesmos recursos de modo a evitar que se esgotem. Entende-se então que o desenvolvimento
económico deve ter em conta o equilíbrio ecológico e a preservação da qualidade de vida a
nível global [6].
O crescimento e o desenvolvimento das sociedades ao nível dos transportes, da indústria, das
infra-estruturas, da urbanização e o consequente aumento do consumo de energia caso não
seja regrado por padrões de sustentabilidade podem comprometer a sobrevivência das
gerações futuras.
Exige-se que para o bem-estar da população mundial, a palavra sustentabilidade seja um
mote de discussão no sentido de garantir que a exploração de recursos renováveis não exceda
os ritmos de regeneração, que os recursos não renováveis sejam explorados ao mínimo,
recorrendo por isso a substitutos renováveis, e que as ofensivas climáticas sejam diminuídas
reduzindo a emissão de resíduos poluentes [7].
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING UBI2011 - 28-30 Nov 2011 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

Poderá ainda acontecer que a utilização de materiais fabricados na região combine com uma
sensibilidade ao clima local, produzindo-se um novo protótipo de uma arquitectura de base
regional, que é muitas vezes valorizada nos ambientes históricos europeus.
Este conceito implica a alteração de opções tecnológicas e comportamentais da sociedade
para evitar consequências nefastas ao nível global, mas pode também oferecer grandes
oportunidades, não sendo e não devendo ser impeditivo de crescimento económico.
A implementação deste conceito exige mudanças estruturais a longo prazo na economia e no
sistema social, mas procurando manter o potencial económico e a coesão social.
A energia é pois um factor de crescimento económico vital para o desenvolvimento
sustentável. Neste sentido, e porque o consumo de energia influencia inevitavelmente os
recursos ambientais existentes, é necessário adoptar políticas de eficiência energética que
permitam satisfazer as necessidades crescentes da sociedade, minimizando o impacte
ambiental. A preocupação ambiental e as alterações climáticas são temas bastante actuais e,
portanto, a aposta nas energias renováveis e em formas de poupança energética representam
também uma nova oportunidade de negócio no sector empresarial .
Nesse sentido e tendo como objectivo principal o melhor desempenho energético e a
qualidade do ar interior nos edifício, foram publicados em 2006 alguns diplomas que
transpuseram para a ordem jurídica de Portugal a Directiva 2002/91/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho de 16 de Dezembro, relativamente ao desempenho energético dos
edifícios, onde entre outros aspectos, apontava para a avaliação do desempenho energético
em termos da emissão de CO2 e o estabelecimento de requisitos mínimos para a envolvente.
Esses princípios-base devem também ser condicionantes na concepção, construção e
reabilitação em zonas de montanha, no sentido da sustentabilidade ambiental da intervenção
e exploração do edifício.
Neste trabalho são avaliados alguns princípios base relativamente à concepção do edifício,
orientação dos envidraçados, níveis de isolamento térmico, adopção de equipamentos para
aquecimento e produção de águas quentes e sistemas de ventilação mecânica, relativamente
ao desempenho energético esperado em termos do cumprimento dos requisitos mínimos para
a envolvente e de certificação energética.
Na montanha mais do que em qualquer outro local, o ser humano deve articular a sua forma
de vida em harmonia com os elementos conforto desejado, numa lógica de eficiência
energética, permitindo limitar os custos e o impacto ambiental.

5.

Principais Condicionantes à Concepção, Construção e Reabilitação em
Montanha - Alguns Princípios Base

Em termos sócio-económicos, as zonas de montanha apresentam características naturais e
climatológicas devidas à altitude e à orografia local. No inverno as temperaturas são baixas
acentuando-se com a altitude, limitando a utilização agrícola das terras, o transporte
rodoviário e aumentando os custos relacionados com o aquecimento dos edifícios, entre
outros; por outro lado, a topografia em terrenos montanhosos provoca constrangimentos na
implantação dos edifícios e na própria acessibilidade aos locais com investimentos
substancialmente mais elevados em vias de comunicação e outras infra-estruturas [6].
Instalar uma edificação numa área de montanha requer uma atenção redobrada ao meio
natural. Nas zonas montanhosas, as condições climatéricas podem ser muito díspares, mesmo
em altitudes médias e por vezes a neve marca presença em muitos meses do ano. Podem
concentrar-se grandes quantidades de neve consoante os ventos dominantes e tornar os
acessos difíceis a estas zonas.
O frio pode ser intenso muitas semanas a fio e as temperaturas são por vezes baixas, mesmo
em pleno Verão. Nas vertentes viradas a sul, o calor proporcionado pelo sol tem um papel
bastante importante. No Inverno, a inversão das temperaturas e as condições de
aproveitamento da exposição solar são mais significativas nas zonas de maior altitude do que
no fundo do vale. Estas condições naturais poderão ser vantajosas e necessitam de ser
exploradas.
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O sol é, pois, uma fonte de calor que interessa compreender na sua interacção com os
edifícios, quer em termos energéticos (valores da radiação solar), quer em termos da sua
posição, ao longo de todo o ano, para desta forma, melhor planear o edifício na perspectiva
aqui utilizada, ou seja, em termos bioclimáticos [8].
Portugal possui excelentes condições para o aproveitamento da radiação solar para fins
energéticos (Figura 17). Possui em média entre 2200 e 3000 horas de sol por ano, enquanto na
Europa central os valores se situam entre 1500 e 1700 horas por ano. Além disso, tem ainda os
mais favoráveis índices de transparência ou claridade da atmosfera.

Figura 17- Radiação solar horizontal diária em Portugal. Fonte:

[W3]

No projecto podem ser consideradas medidas necessárias para sustentabilidade das
edificações tais como uma boa orientação solar dos envidraçados, protecção relativamente
aos ventos frios dominantes, condições de implantação adequadas, isolamento térmico,
ventilação, ocultação, concepção de volume e dos espaços interiores, arranjos exteriores e
acessos. Este aspecto será valorizado mediante a consideração de sistemas solares térmicos,
sistemas solares passivos e disposição predominante dos envidraçados.
A concepção de um edifício num todo deverá também ser feita uma selecção profunda do
desempenho dos materiais de construção que dele farão parte. A influência dos componentes
e materiais sobre o comportamento global é muito complexo [8]. Por um lado os edifícios têm
uma longa duração (na ordem dos 50 anos) pelo que os impactos provocados pela sua
utilização tendem acumular-se ao longo desse período.
Referem-se os resultantes da utilização da energia no edifício, durante a fase da ocupação
(emissões de CO2) constituindo por si só o maior impacto ambiental. Assim, a primeira
prioridade deveria ir para a redução do uso corrente de energia. Por outro lado, está provado
que uma parte importante da energia incorporada num material está associada ao seu
transporte até à obra. Deste modo, em igualdade de circunstâncias, deve preferir-se
materiais de construção produzidos na região pois estes terão que percorrer distâncias mais
curtas que os precedentes de locais mais longínquo [9]. Um edifício é uma parte integral de
um local e deverá ser proposto como uma nova entidade viva e saudável. Na zona em estudo
a integração paisagística não deve ser depreciada e no caso da montanha em estudo é
regulamentada pelo POPNSE.

6.

Conclusões

Conclui-se que a zona estudada, Parque Natural da Serra da Estrela apresenta características
peculiares das zonas de montanha relativamente à sua geologia. Trata-se de um maciço
constituído por planaltos alongados na direcção sudoeste-Nordeste localizando-se as altitudes
mais elevadas no lado Sudoeste. É fortemente influenciado pelos ventos marítimos da costa
atlântica e pelos ventos secos oriundos da península Ibérica que aliados às grandes amplitudes
térmicas, condicionam a orientação dos edifícios, bem como a conservação e manutenção dos
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materiais utilizados. Nos três patamares, as edificações apresentam soluções construtivas e
materiais muito variados, por vezes desintegrados paisagísticamente.
Na construção dos edifícios situados nos aglomerados do andar basal e intermédio
predominam as paredes em alvenaria de pedra local (granito ou xisto) e cobertura muito
inclinada com revestimento em telha ou chapa de aço. Apenas esporádicamente aparecem
soluções em madeira em revestimentos exteriores e telha cerâmica nas coberturas.
No andar superior onde as condições climatéricas são mais agressivas as edificações
apresentam alvenaria em pedra ou alvenaria com argamassa de cimento, alvenaria de tijolo
revestida a pedra a madeira ou chapa de aço. As coberturas são muito inclinadas em chapa de
aço. As janelas das edificações são protegidas por portadas em madeira ou chapa.
Pode concluir-se que nas zonas de montanha, em particular no Parque Natural da Serra da
Estrela, em todas as intervenções de construção, conservação e reabilitação de uma
edificação deverão ser aplicados princípios base genéricos, como os indicados no ponto
anterior, limitando os custos numa lógica de eficiência energética bem como os impactes
ambientais, entre outros.
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Resumo
A técnica da Linha de Balanço foi recuperada recentemente para procurar dar resposta à necessidade de métodos de
planeamento e controlo de produção mais flexíveis que os tradicionais. A Linha de Balanço introduz uma nova
unidade nos planeamentos, as localizações, o que resulta em esquemas mais intuitivos, simplificando assim o
processo de optimização do planeamento e controlo das actividades produtivas.
Integrada com metodologias inovadoras de planeamento e controlo Lean, a nova arquitectura de processos que
envolve a Linha de Balanço apoia-se ainda na ligação com sistemas de informação, nomeadamente aplicações
Building Information Modeling (BIM).
Neste artigo de revisão do estado da arte é apresentada a técnica da Linha de Balanço, são comparadas e distinguidas
as metodologias baseadas em Linha de Balanço das metodologias CPM baseadas em gráficos Gantt, e é discutida a
interacção entre as ferramentas de planeamento e os modelos BIM.
Palavras-chave: Linha de Balanço - LOB, Planeamento Baseado em Localizações, Lean, BIM

1. Introdução
A optimização completa de um planeamento de trabalhos é uma tarefa quase impossível [1].
Este pressuposto fundamental do planeamento de trabalhos na construção justifica-se pela
grande diversidade de factores que influenciam uma obra, a muitos dos quais se associa um
elevado grau de incerteza. Certos factores, como por exemplo acidentes de trabalho, avarias
ou condições atmosféricas inesperadas, entre outros, são imprevisíveis, no entanto, a maioria
dos factores de incerteza fica a dever-se a factores humanos resultantes de uma deficiente
gestão do tempo e dos recursos. Um estudo sueco englobando sete projectos retrata bem este
paradigma [2], tendo-se chegado a percentagens na ordem dos 35% do tempo total de obra
despendido na correcção de erros, atrasos, desperdícios, reconstrução, etc.
Actualmente, na elaboração do planeamento da obra, a generalidade das equipas de
preparação de obra procede à simples indexação no tempo das actividades de construção
obtidas com base no articulado. Para tal, a aposta principal nas últimas décadas tem incidido
sobre o Método do Caminho Crítico (CPM) materializado em gráficos de barras (Gantt) [3].
Sendo um método muito popular no meio técnico, tem no entanto sido alvo de críticas por
parte de vários autores, por se revelar bastante limitado [3-7].
O aparecimento dos modelos tridimensionais de informação integrada - Building Information
Modeling (BIM) - motivou uma nova abordagem ao planeamento das actividades da
construção, o 4D BIM, isto é, a associação da variável tempo, materializada nas actividades de
construção, a elementos de um modelo 3D "inteligente" [8]. Deste modo, pretende-se simular
graficamente a sequência das operações de construção por meio de visualizações 4D,
obtendo-se representações mais simples do desenvolvimento do projecto, tornando o
processo mais acessível aos participantes da obra, independentemente do nível de
conhecimento e experiência [9].
Embora o 4D BIM seja visto como uma abordagem ao planeamento mais útil e eficaz que a
tradicional [10,11], não se tem registado uma adopção generalizada [12].
Entretanto, nos últimos anos, uma nova filosofia de planeamento baseada em localizações, e
não em actividades como o CPM [3], vem ganhando força ao mesmo tempo que é desenvolvida
uma ferramenta informática para aplicar o método.
As mais recentes aplicações informáticas da metodologia de planeamento baseado em
localizações adoptam uma abordagem social e processual com base em filosofias Lean, das
quais se destaca o Last Planner System, e uma aplicação prática com base na Linha de
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Balanço (LOB), a mais bem sucedida aplicação gráfica do planeamento baseado em
localizações. Entre outras funcionalidades, os gráficos LOB permitem identificar rapidamente
a localização das equipas de trabalho para uma determinada data, o intervalo de tempo que
separa as diferentes equipas de produção e os seus ritmos de trabalho [5].

2. Retrospectiva histórica
A Linha de Balanço é uma técnica bastante antiga. Os primeiros registos encontrados da
aplicação desta técnica remontam para o inicio dos anos 30 durante a construção do Empire
State Building em Nova Iorque, EUA. O planeamento das actividades seguiu uma filosofia de
produção em linha de montagem contínua e alinhada. O piso era a unidade de controlo. As
quantidades nos locais eram monitorizadas diariamente e as equipas de trabalho verificadas
três vezes por dia para assegurar que se encontravam no local certo, o que revela bem a
ênfase dada ao controlo da produção. O sistema funcionou de tal maneira que um edifício
desta envergadura, com 102 andares, levou apenas 18 meses a ser concluído. Salvaguardadas
as devidas diferenças a nível de segurança e assemblagem da estrutura metálica, ainda hoje é
difícil atingir níveis de performance tão elevados.
Desde os anos 40 que têm surgido várias variantes da Linha de Balanço, incluindo [13-16]:
Flowline, Construction Planning Technique, Vertical Production Method, Time-Location Matrix
Model, Time-Space Scheduling Method, Disturbance Scheduling, Velocity Diagrams, Linear
Scheduling Method, Repetitive Project Model e Horizontal and Vertical Scheduling Logic for
Multi-Story Projects.
A formalização conceptual da técnica foi realizada mais tarde, nos anos 40, no âmbito da
aplicação à indústria naval americana, onde o objectivo era obter um meio de avaliar o ritmo
do fluxo das linhas de produção em massa.
Na construção são poucos os registos da aplicação da Linha de Balanço e suas variantes, com
diversos autores [16-18] a apontarem a resistência à mudança e à adopção de novas
tecnologias na indústria da construção, assim como a falta de software de aplicação do
método, como os principais motivos.

3. Planeamentos baseados em actividades - Método do caminho crítico
(CPM)
Na concepção do planeamento das actividades da construção, os métodos mais frequentes
baseiam-se numa estrutura dividida por actividades. Por actividades entende-se os trabalhos
de execução de cada elemento construtivo.
O método do caminho crítico (CPM) é a técnica mais comum para conceber planeamentos
baseados em actividades. Trata-se de um simples processo de encadeamento de actividades,
onde é estabelecida a sucessão lógica e especificadas as relações de dependência entre os
trabalhos. Habitualmente, a representação gráfica da aplicação do método é feita com base
num gráfico de Gantt ou gráfico de barras cuja unidade de medida é simplesmente o tempo.

Figura 1 - Método do caminho crítico representado num gráfico de barras.
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Os gráficos de Gantt são actualmente o padrão da indústria na representação de
planeamentos de actividades. As tarefas são dispostas em função do tempo de forma directa
o que torna a leitura bastante simples. Por outro lado, podem ainda ser relacionadas mais
informações, incluindo variadas escalas temporais, disponibilidade de recursos, custos por
quantidade, entre outras. Os gráficos são contudo omissos na representação de localizações,
na representação da continuidade das tarefas, na visualização de dependências, na
optimização do programa, na movimentação das equipas e na percepção completa da obra.
A simplicidade da técnica é um dos factores que torna o CPM apelativo, no entanto, para que
o resultado seja mais elementar, certos pressupostos são tidos como garantidos, enquanto
outros são desconsiderados. O processo de planeamento foca-se sobretudo na divisão das
actividades, sendo o fluxo de trabalho e a gestão da cadeia de fornecimento pressupostos
tidos como garantidos [3], ou seja, o método toma o pressuposto de que a associação a uma
escala temporal da desagregação das actividades da construção com base num articulado
reflecte o fluxo real dos trabalhos da construção [19], não sendo considerados certos aspectos
espaciais, os ritmos de produção e as condições necessárias a assegurar na passagem entre
actividades.
O processo de concepção de um CPM desenvolve-se ao contrário do que seria indicado. As
actividades são planeadas com base em trabalhos de execução associados a elementos (ex:
betão armado em pilares) e só depois se olha para a planta para analisar como esse trabalho
será distribuído por todo o edifício. Deste modo, perdem-se desde logo dinâmicas favoráveis à
identificação de erros ou de oportunidades de optimização [3].

4. Planeamentos baseados em localizações
Na última década, registou-se uma evolução assinalável na formalização dos princípios do
planeamento baseado em localizações à medida que os mesmos iam sendo aplicados no
desenvolvimento de ferramentas informáticas.
O grande ponto forte deste tipo de abordagem está na forma como se aproxima da evolução
real do fluxo de trabalho numa cadeia de produção na construção. O fluxo de recursos através
de localizações e a capacidade de controlar a passagem entre actividades por localização,
isto é, saber exactamente onde as equipas se localizam a dada altura, optimiza
consideravelmente a gestão da construção em relação aos processos actuais [20]. A grande
maioria dos métodos de planeamento baseados em localizações processa-se em torno da
Linha de Balanço (LOB - Line of Balance).

4.1. Linha de Balanço
A Linha de Balanço é um método gráfico de calendarização que permite ao planeador levar
explicitamente em conta o fluxo de trabalho do projecto e da construção através da
utilização de diagramas com linhas para representar diferentes tipos de actividades,
executadas pelas várias equipas de trabalho em diferentes localizações [15]. A utilização
desta técnica permite um maior entendimento da relação entre actividades na medida em
que é bastante simples perceber rapidamente o que está a acontecer no projecto e fazer a
comparação com o avanço real dos trabalhos. A técnica representa sobretudo uma mais-valia
na optimização e controlo da produção.

Figura 2 - Divisão de um projecto em localizações - divisão por pisos.
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A aplicação do LOB começa pela divisão do projecto em localizações, seguida da divisão das
actividades da construção em tarefas mais específicas. O processo de divisão do projecto por
localizações é uma das dificuldades maiores da aplicação do método na medida em que a
configuração espacial é única para cada projecto, sendo susceptível a diferentes
interpretações [21]. A divisão do projecto contempla habitualmente uma divisão por pisos
(ver Figura 2), no entanto, o tipo de divisão pode também ficar ao critério do utilizador. O
nível de detalhe pode chegar à divisão de um elemento numa série de sub-elementos (ver
Figura 3Figura 3 - ).

Figura 3 - Divisão de um projecto em localizações - divisão em sub-elementos.

Um diagrama em Linha de Balanço consiste num gráfico onde se dispõe a escala temporal ou
calendário no eixo das abcissas (X) e as localizações no eixo das ordenadas (Y). São depois
traçadas linhas representando as actividades em função das variáveis referidas. A inclinação
das linhas representa o ritmo de produção ou produtividade.

Figura 4 - Gráfico de Linha de Balanço.

Com uma Linha de Balanço, o utilizador tem rapidamente acesso a uma série de informações:
 Actividades programadas para determinada data ou localização;
 Intervalos temporais ou espaciais entre actividades;
 Ritmo de produção;
 Comparação visual entre os ritmos de produção das várias actividades;
 Descontinuidades nas actividades;
 Dependências entre as actividades;
 Alarmes e avisos - datas limite que convêm não ultrapassar dispostas no gráfico sob a
forma de pontos;
 Comparação entre as actividades conforme planeado, conforme verificado e conforme
previsto.
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Figura 5 - Informação retirada após inspecção visual.

A interpretação da Linha de Balanço permite identificar uma série de deficiências no
planeamento (ver Figura 6) [3]:
1. Mesma actividade a ocorrer em diferentes localizações;
2. Diferentes actividades a decorrer ao mesmo tempo na mesma localização;
3. Actividades diferentes com prazo de finalização na mesma data e na mesma
localização;
4. Diferentes actividades a começar ao mesmo tempo na mesma localização;
5. Localizações com elevados períodos de tempo sem qualquer actividade a decorrer;
6. Localizações com elevados períodos de tempo sem qualquer actividade a decorrer.

Figura 6 - Identificação de deficiências de planeamento através da Linha de Balanço [3].

A Linha de Balanço possibilita uma optimização simples e eficaz do planeamento. Existem
sobretudo dois princípios a seguir na minimização dos desvios numa Linha de Balanço.
Estimular a continuidade das tarefas, ou seja, não ter a mesma actividade a decorrer em
diferentes localizações ao mesmo tempo, e sincronizar os ritmos de produção para as várias
tarefas, isto é, obter o máximo número de linhas paralelas. Um diagrama optimizado em
Linha de Balanço (ver Figura 7) caracteriza-se pela continuidade das tarefas, pelo ritmo de
produção constante, pelos períodos temporais e espaciais adicionais para compensar
eventuais atrasos, pelas folgas no início e fim das tarefas e pela divisão equitativa dos
trabalhos no tempo.
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Figura 7 - Optimização de um planeamento em Linha de Balanço [3].

Os dados da Linha de Balanço podem ser dispostos numa matriz onde se assinalam as
alterações com um código de cores (ver Figura 8). Esta abordagem favorece o controlo de
projecto na medida em que simplifica a visualização do ponto da situação.

Figura 8 - Matriz de controlo de produção a partir de uma Linha de Balanço.

A Linha de Balanço também pode ser integrada como a quarta dimensão de um modelo BIM. O
4D BIM é um suplemento valioso à Linha de Balanço na medida em que permite ao utilizador
perceber a configuração espacial do edifício para as actividades a planear. O desenvolvimento
de um fluxo de trabalho sustentável com base num 4D BIM deve, contudo, obedecer a alguns
critérios, sobretudo a nível da modelação que deverá ser orientada desde logo para o
processo de planeamento, isto é, a forma de organizar a informação a nível de identificação,
designação e numeração dos elementos e dos layers, deverá ser compatível com a
desagregação do modelo com vista à aplicação da Linha de Balanço.
A Linha de Balanço é, de um modo geral, é um bom mecanismo para planear como realizar
uma tarefa, no entanto, não mostra se estão ou não reunidas as condições para dada tarefa
poder ser iniciada. Assim, é necessário aplicar a Linha de Balanço no contexto de um
programa abrangente ao planeamento e controlo da produção, e não como um método isolado
[3]. Nos últimos estudos realizados nesta área tem-se procurado encontrar a melhor forma de
integrar a Linha de Balanço com a abordagem mais generalista e processual do Last Planner
System, uma filosofia de planeamento da produção, desenvolvida para a construção, a partir
dos conceitos aplicados nas indústrias de produção em massa. O método tem como objectivo
a minimização do desperdício de recursos, sejam humanos ou materiais, através do aumento
da flexibilidade dos planeamentos e de um controlo mais apertado e direccionado para a
criação de condições para o inicio das tarefas sucessoras.

4.2. Comparação entre a prática actual e a Linha de Balanço
Nos gráficos de Gantt, tal como na Linha de Balanço, as actividades podem ser organizadas
por localizações, no entanto, ao contrário deste método, a gestão da produção, isto é, a
manipulação do gráfico, é consideravelmente mais complexa devido ao facto da finalidade do
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Gantt ser a simples disposição de tarefas e não a sua optimização. Considere-se o seguinte
exemplo:

Figura 9 - Planeamento baseado em localizações num gráfico de Gantt.

As tarefas foram agrupadas por localizações e foram identificados conflitos, com uma mesma
tarefa a realizar-se ao mesmo tempo em diferentes localizações. Ao solucionar o problema, o
prazo de conclusão acabou por ser estendido e ultrapassado. Numa Linha de Balanço ter-se-ia
verificado a discrepância nos ritmos de produção, o que iria permitir optimizar o planeamento
para cumprir o prazo estabelecido.

Figura 10 - Optimização de um planeamento em Linha de Balanço.

A alteração dos planeamentos em fase de obra é muitas vezes evitada devido ao facto de o
planeamento apresentar um número de tarefas e ligações tal que a alteração de uma única
actividade aumenta o risco de incumprimento do prazo estabelecido para a conclusão dos
trabalhos. Com a Linha de Balanço, é possível alterar o planeamento sem aumentar o risco,
visto que com a alteração se tem imediatamente percepção das implicações, seja nos ritmos
de produção, na sobreposição de tarefas, na aproximação das datas de início ou fim, etc.

Figura 11 - Comparação entre Gantt e LOB: redução do projecto sem aumentar o risco.

A quantidade de informação necessária para representar o mesmo planeamento através dos
dois métodos é outro termo de comparação particularmente ilustrativo. Considerando o
exemplo real de um planeamento da execução da superestrutura de um edifício de 30
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andares, onde se pode dividir em 4 as actividades principais, chegou-se aos seguintes
resultados:




PLANEAMENTO BASEADO NA ACTIVIDADE (GANTT)
 Cofragem – armadura – aplicação de betão no mesmo andar = 60 ligações
 Aplicação de betão – cofragem andar seguinte = 28 ligações
 Aplicação de betão – acabamento dos dois andares inferiores = 28 ligações
 Ligações internas no trabalho de acabamento para evitar sobreposição de
recursos = 28 ligações
 30 andares, 4 actividades em cada local = 120 actividades + 264 ligações
COM BASE NO LOCAL (LINHA DE BALANÇO)
 tarefas fluindo através dos locais
 4 ligações entre actividades
 30 andares, 4 actividades em cada local = 4 tarefas + 4 ligações

Concluí-se, deste modo, que a utilização da Linha de Balanço não se traduz apenas na
redução do tempo de execução da obra, mas também no tempo de execução do planeamento.
A comparação entre os métodos é resumida na tabela seguinte:
Tabela 1 - Resumo da comparação entre Gantt e LOB.

CPM - Gantt
 Cada actividade escrita individualmente
com informação do local
 Muitas actividades e locais traduzem-se
em calendários grandes e complexos
 Recursos acrescentados a todas as tarefas
 Consomem muito tempo
 Maior susceptibilidade a erro humano
 Escala elevada desmotiva a realização do
planeamento
 Pertence a quem fez o planeamento
 As dependências estendem-se por várias
páginas
 É difícil ver a relação entre tarefas
 A correcção de um fluxo vai perturbar
outro, sendo difícil a sua percepção
 Não foi concebido considerando a
continuidade de recursos
 Má utilização do local

Linha de Balanço
 Tudo numa só vista
 Ver relação entre tarefas e proximidade
no espaço e no tempo
 A correcção provoca perturbações, mas é
imediatamente visível o impacto sobre
todas as tarefas
 Melhor gestão de recursos
 Melhor utilização no local
 Possibilidade de reduzir a duração dos
projectos sem aumentar o risco
 Uma só tarefa comum a muitos locais
 Continuidade
 Disposição gráfica do ritmo de produção
 Vista única do planeamento
 Adiciona-se os recursos uma vez
 Trabalho em Flowline e/ou Gantt é mais
dinâmico
 Funcionalidade
de
importação
e
exportação para Excel e MS Project
 Mais tempo para a revisão do calendário
e do planeamento em vez de ficar preso a
administrar milhares de actividades
 Transparente
 Pertence a todos

4.3. Interacção da Linha de Balanço com modelos BIM
As actuais ferramentas informáticas de aplicação da Linha de Balanço são baseadas em
modelos 5D BIM. A juntar às 3 dimensões do espaço euclidiano que configuram um modelo
virtual do edifício, acrescenta-se uma quarta dimensão para a indexação dos elementos do
modelo numa escala temporal, e uma quinta correspondente à estimativa orçamental obtida
directamente a partir das quantidades.
Um modelo 5D não se limita a uma simples agregação da informação de modelação,
planeamento e orçamentação numa base de dados única. O grande objectivo passa pela
automatização da produção de informação. Por este motivo, é necessário um modelo
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"inteligente" BIM com informação integrada e ligações paramétricas entre os elementos, em
vez de um simples modelo de desenho CAD.
O desenvolvimento do planeamento de actividades num modelo 4D processa-se através da
identificação e da listagem automática dos elementos em modelos BIM. Às listagens é
acrescentada informação sobre quantidades e ritmos de produção - produtividade - dando
origem às durações. A informação sobre quantidades é também retirada directamente a partir
dos modelos BIM, através da funcionalidade de extracção automática de quantidades. Esta
funcionalidade identifica elementos, propriedades e definições espaciais, para efectuar vários
tipos de medições, incluindo área, perímetro e volume, entre outras. A partir da extracção
automática de quantidades e através da associação de custos unitários, consegue-se realizar
uma estimativa orçamental por elementos de construção.
A aplicação de um fluxo BIM - LOB num quadro de utilização rápido, consistente e eficaz
encontra-se dependente de uma série de regras com vista à normalização de procedimentos.
Estas regras destinam-se a criar rotinas de trabalho que optimizem as ferramentas à
disposição, minimizando conflitos de software, conflitos de modelação e conflitos de
interoperabilidade, de modo a manter a integridade e consistência da informação partilhada
durante o processo de desenvolvimento do planeamento.

5. Conclusões
A Linha de Balanço foi apresentada como uma ferramenta de planeamento e controlo de
actividades produtivas que fomenta a optimização destes processos através de uma
organização e apresentação mais correcta e intuitiva das tarefas da construção possibilitada
pela introdução de uma nova variável no planeamento, as localizações. A maior facilidade de
criação do planeamento, a diminuição do risco, a optimização do programa, a melhoria a
nível de controlo do projecto e a geração de valor acrescentado são as bandeiras da Linha de
Balanço.
As novas ferramentas informáticas de aplicação da Linha de Balanço foram desenvolvidas de
raiz para se incorporarem num fluxo BIM - LOB, isto é, para partirem da ferramenta de
modelação do edifício, e beneficiando da estrutura interligada dos modelos BIM, baseada em
ligações paramétricas, produzirem automaticamente uma parte substancial da informação
necessária para desenvolver o planeamento em LOB.
A implementação bem sucedida de um fluxo BIM - LOB requer a aplicação de normas e regras
de modelação e troca de informação para assegurar a consistência e viabilidade dos modelos.
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Resumo
Os recentes avanços nas ferramentas de Building Information Modeling (BIM) vêm motivando uma crescente onda de
curiosidade sobre as reais aplicações destas ferramentas. Com a produção automática de peças desenhadas, a
compatibilização de projectos e a redução de erros e omissões como bandeiras da tecnologia, parece ainda assim não
haver incentivos suficientes para uma adopção mais generalizada das ferramentas. O licenciamento automático de
projectos apoiado em ferramentas de modelação BIM é visto como uma possível solução para alterar este paradigma.
Neste artigo são analisados os princípios que sustentam os sistemas de licenciamento automático de projectos
apoiados em ferramentas BIM, é discutido o papel do modelo IFC enquanto formato padrão para troca de dados entre
a plataforma de projecto e a plataforma de licenciamento, é enquadrada a evolução do processo de licenciamento ao
longo das últimas décadas, e é apresentada uma aplicação de licenciamento automático de projectos de redes de
distribuição predial de água desenvolvida na FEUP.
Palavras-chave: Licenciamento automático de projectos, BIM, IFC, DR nº 23/95

1. Introdução
1.1. BIM
Building Information Modeling (BIM) representa uma nova abordagem aos processos de gestão
de informação na construção, apoiada em ferramentas caracterizadas por elevados índices de
automação e integração de informação [1]. As ferramentas BIM giram em torno de um modelo
tridimensional "inteligente" que agrega, compatibiliza e interliga os vários elementos
constituintes do projecto [2].
Actualmente é possível encontrar diversos relatos bem documentados da aplicação de
tecnologias BIM a projectos reais [3-5], no entanto, é também uma realidade que a adopção
dos BIM não se verifica de forma generalizada [6].
Vários autores defendem que os verdadeiros benefícios da utilização das ferramentas BIM
apenas se verificam quando estas são aplicadas à totalidade do projecto, durante todo o
processo construtivo [1]. Este tipo de abordagem representa um âmbito bastante alargado,
abrangendo as várias especialidades diferentes da construção sendo assim necessário
compatibilizar informação proveniente de várias fontes diferentes. Tendo presente que
problemas de interoperabilidade podem resultar em custos adicionais significativos [7], tornase indispensável garantir a interoperabilidade entre os vários sistemas.
Várias iniciativas surgiram para responder aos problemas de interoperabilidade, sobretudo
através da criação de formatos universais para classificação e organização dos elementos da
construção. Entre os vários formatos, o modelo IFC [8] foi ganhando sucessivamente maior
destaque, compreendendo um espectro bastante abrangente das necessidades de
representação. Actualmente o formato já se encontra inserido nas mais importantes
aplicações BIM, no entanto, o formato IFC por si só não elimina todos os problemas de
interoperabilidade, visto que o modelo é omisso em relação a elementos de carácter
específico. Como o modelo é bastante completo, atravessando as várias especialidades da
construção, são criadas muitas entidades de nível pouco específico. Entrar ao pormenor em
cada uma das frentes, significa aumentar exponencialmente o número de elementos do
modelo, sem garantias que continue a ser suficiente. Na verdade, a compatibilidade dos
elementos depende mais dos produtores de software BIM do que da equipa encarregue do
desenvolvimento e manutenção do modelo IFC. Para dar resposta à falta de compatibilidade
para níveis de detalhe elevados é necessário adoptar uma série de procedimentos, isto é,
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normas de trabalho, destinadas a controlar o fluxo de dados para garantir a integridade da
informação.
As normas de trabalho BIM são rigorosas e exigentes pelo que não costumam ser muito bem
recebida pela comunidade técnica [2,9]. Assim, torna-se necessário criar incentivos que
justifiquem as mudanças que é necessário introduzir.

1.2. Licenciamento de projectos
O licenciamento é uma etapa obrigatória e comum a todos os projectos. Habitualmente, o
processo de licenciamento consiste na verificação do cumprimento de certos parâmetros, tais
como coeficientes específicos, variáveis, medidas ou disposições espaciais. O processo de
verificação é por norma manual embora o recurso a ferramentas informáticas seja cada vez
mais comum como forma de apoio. Tal no entanto não deve ser confundido com
licenciamento automático.
O que caracteriza o licenciamento automático é o facto de a informação ser
automaticamente extraída do projecto para então ser verificada, isto é, o input do processo
não são as variáveis de cálculo mas todo o projecto, com o modelo de licenciamento a extrair
informação directamente do modelo de projecto. Deste modo, evitam-se erros e omissões no
projecto de licenciamento e aumenta-se a facilidade de verificação do mesmo.
O licenciamento automático torna-se uma realidade com as ferramentas BIM. Apenas através
da utilização de modelos orientados por objectos sujeitos a ligações paramétricas se consegue
aplicar directamente os critérios de conformidade para verificação automática do modelo a
um projecto [10].
O licenciamento automático de projectos está sujeito às condicionantes de
interoperabilidade, pelo que deve ser inserido num fluxo BIM o mais dinâmico possível.

1.3. LicA
LicA (LICenciamento Automático) [6] é uma aplicação que efectua a verificação automática
da conformidade de projectos de redes de distribuição predial de água com as disposições do
Decreto Regulamentar nº 23/95.
A aplicação apresenta um âmbito bastante específico, visto ter sido desenvolvida de raiz com
base nas especificações do regulamento. As especificações introduzidas na base de dados do
LicA foram desenvolvidas com base em cada uma das directivas do regulamento. Estas foram
revistas individualmente de modo a determinar a melhor forma de as converter numa
especificação computável, isto é, passível de ser escrita e interpretada por uma ferramenta
informática.
Embora o licenciamento automático seja desejavelmente aplicável a todo o projecto, e
portanto de âmbito completo, preferiu-se restringir o LicA a um domínio específico de modo a
mostrar que é possível utilizar modelos BIM de âmbito reduzido de modo a satisfazer as
necessidades individuais do utilizador. Pretende-se assim mostrar que o licenciamento
automático não é um fim em si mesmo. Antes, é um exemplo dos benefícios imediatos que
um utilizador pode obter ao adoptar voluntariamente este tipo de tecnologias, servindo assim
como um mecanismo para estimular a adopção de ferramentas BIM.

2. Verificação de conformidade regulamentar em projectos
2.1. Retrospectiva
A automatização dos processos de licenciamento já é objecto de estudo há algum tempo. De
acordo com os registos encontrados, a pesquisa é iniciada por Fenves em 1966 [11] tendo-se
então focado na organização lógica de estruturas de regras e regulamentos. Fenves e os seus
seguidores continuaram a pesquisa nos anos que se seguiram tendo-se então registado
progresso sucessivo nesta área, incluindo a nível da estruturação de dados de regulamentos
em tabelas de decisão [11], abordagem lógica a processos de cálculo [12] e à standardização
das especificações de projecto [13], e desenvolvimento de mecanismos de análise para
aplicações informáticas [14,15]. Os avanços registados durante este período foram
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significativos, ainda que em última análise, os processos de licenciamento resultantes
continuassem a ser maioritariamente manuais.
O licenciamento automático ganhou relevância como tema de pesquisa na década de 90. A
adopção generalizada das ferramentas CAD por parte da comunidade técnica, a imergência
das ferramentas BIM como um novo paradigma de abordagem ao projecto, o desenvolvimento
do modelo IFC como formato standard de interoperabilidade [16], e inspirado pelo
licenciamento automático de projectos na engenharia mecânica [17], foi reconhecida a
relevância deste tema no então contexto actual, tendo-se iniciado a formalização dos
conceitos especificamente relacionados com o desenvolvimento de um sistema de
licenciamento automático. Os primeiros estudos apresentavam um âmbito bastante
específico. O mesmo tipo de fluxo de informação genérico foi aplicado a diferentes domínios
de aplicação, nomeadamente segurança contra incêndios [18], design estrutural [19] e
acessibilidades [20,21].
Mais recentemente, estudos e projectos-piloto têm sido requisitados e financiados por
entidades governamentais de alguns países com o intuito de introduzir os conceitos de
licenciamento automático nos seus processos e encontrar a melhor forma de os implementar.
As mais importantes iniciativas incluem a plataforma CORENET em Singapura [22], o projecto
ByggSøk [23] na Noruega, a plataforma DesignCheck [24] na Austrália e o projecto
SMARTcodes [25] nos Estados Unidos da América.

2.2. Requisitos
Existe uma série de requisitos fundamentais para a viabilidade do licenciamento automático
de projectos se verificar.
O conceito de modelação orientada por objectos entende-se como a atribuição de significado
semântico a um objecto através da definição e integração de vários parâmetros na sua
definição, o que significa que um objecto já não é apenas um conjunto de linhas, formas ou
texto, mas sim um elemento interactivo e "inteligente". O conceito de "inteligência" em
objectos está relacionado com um outro conceito, o de ligações paramétricas. Esta
funcionalidade permite que as alterações introduzidas em determinado elemento se
propaguem pelos restantes elementos conforme acontece na realidade. O objecto recebe
inputs indirectos portanto. Estas duas funcionalidades essenciais permitem automatizar os
processos de extracção da informação do modelo de projecto com vista à verificação de
conformidade regulamentar e adicionar regras e restrições aos elementos do modelo.
Pretende-se desta forma minimizar a introdução manual de informação para efeitos da
verificação de conformidade.
A uniformização das disposições regulamentares e das respectivas especificações informáticas
é outro requisito bastante importante dada a dificuldade em converter uma directiva
regulamentar com vista à leitura e aplicação manual para uma versão semelhante para leitura
e aplicação informática. Quanto mais uniformes forem as especificações, menos problemas de
interoperabilidade surgirão.
A interoperabilidade também apresenta requisitos a nível procidemental e não apenas em
relação à base de dados e ao sistema operativo. Deste modo, é necessário uniformizar e
parametrizar as metodologias de aplicação do licenciamento automático para assegurar a
integridade do processo.

2.3. Sistema
O processo de licenciamento automático engloba as seguintes fases [26]: (1) interpretação
das disposições regulamentares e passagem das especificações para linguagem de
programação (2) preparação do modelo de licenciamento, através da utilização de modelos
existentes ou da criação de uma nova base de dados capaz de satisfazer as exigências de
utilização estabelecidas pelo regulamento (3) desenvolvimento da aplicação que correrá as
rotinas de verificação com base na informação do modelo de licenciamento (4) criação de
mecanismos para a produção de outputs através de relatórios gráficos ou de documentação
escrita.
O factor essencial que distingue um processo de licenciamento de um processo de
licenciamento automático é a extracção da informação do modelo de projecto para o modelo
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de licenciamento. Em processos tradicionais, a informação é extraída do modelo de projecto
de forma manual ou automática e introduzida manualmente no modelo de licenciamento, ao
contrário do licenciamento automático onde a informação é extraída automaticamente do
modelo de projecto e transmitida também automaticamente para o modelo de licenciamento.
Em qualquer um dos casos, existe ainda um terceiro tipo de extracção de informação onde a
informação retirada do modelo de projecto é submetida a um modelo de cálculo e análise
para gerar informação complexa, como por exemplo para análise de estabilidade, para então
ser transmitida ao modelo de licenciamento.
Um sistema de licenciamento automático pode ser aplicado de várias formas [26]: (1) como
uma ligação directa do tipo "Plug-in" a um software de modelação (2) como uma aplicação
independente do software de modelação (3) como uma plataforma electrónica para submissão
dos modelos de projecto acessível via internet.
No futuro, espera-se que o licenciamento automático evolua para um sistema pró-activo,
capaz de receber informação regulamentar e fornecer uma solução óptima do modelo de
projecto que esteja de acordo com as disposições regulamentares [27].

3. LicA
3.1. Introdução
LicA (LICenciamento Automático) [6] é uma aplicação informática desenvolvida na FEUP com
vista ao licenciamento automático de projectos de redes de distribuição predial de água com
base no Decreto Regulamentar nº23/95.
A base de dados do LicA inclui um conjunto de tabelas com todos os objectos necessários para
representar a rede predial e as rotinas de cálculo hidráulico e de verificação regulamentar.
Os resultados são compilados em tabelas para processamento posterior. A base de dados
permite a integração com várias aplicações, inclusive plataformas Web.

Figura 1 - Arquitectura conceptual do LicA - elementos de input, base de dados e elementos de output.

Em paralelo com a base de dados, foi desenvolvida uma interface gráfica para o LicA. A
aplicação, denominada LiCAD, permite o input de dados num modelo tridimensional da rede e
a visualização de resultados, quer directamente a partir do modelo através de códigos de
cores e caixas de texto, quer através da compilação dos resultados em tabelas em formato de
relatório.
A base de dados e a interface gráfica são duas aplicações distintas e independentes ainda que
complementares. Foi escolhida esta abordagem para permitir a utilização de ambas
aplicações em conjunto com outros sistemas. Deste modo, previnem-se certos problemas de
interoperabilidade. Por outro lado, as bases de dados costumam ter um período de vida útil
superior ao das interfaces gráficas. Tornar as aplicações independentes permite realizar a sua
actualização de forma mais simples e rápida.
A base de dados foi desenvolvida em SQL por se tratar de um formato bastante estável e
universal, assegurando assim a interoperabilidade com outras aplicações, especialmente
aplicações Web.
A questão da interoperabilidade com aplicações BIM em particular foi ponderada durante o
desenvolvimento do LicA. O modelo IFC foi estudado para o efeito, tendo-se chegado à
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conclusão que apesar de representar um formato bastante consistente e abrangente para a
representação de elementos da construção [1], não compensava o esforço adicional de
implementação, devido ao facto de o modelo ainda não ser considerado standard [28], quer
oficialmente pelas entidades competentes [28], quer pela comunidade técnica [29].
Com o modelo IFC de parte, pelo menos na fase inicial de desenvolvimento do LicA, era
necessário criar um novo formato que fosse suficientemente sólido e consistente para correr
de forma eficaz. De acordo com [30], na ausência de um formato abrangente e completo,
deverão ser utilizados formatos pequenos e compactos, focados apenas no domínio em
questão. Assim, foi seguida uma abordagem minimalista do tipo "bottom-up" para desenvolver
um modelo parcial capaz de responder às exigências específicas de utilização.

3.2. Descrição do modelo
3.2.1. Base de dados
A base de dados do modelo suporta redes de água quente e redes de água fria.
A representação da rede realiza-se através de linhas e nós. Todos os consumos encontram-se
associados aos nós e em todos os nós é realizada a devida análise hidráulica. Cada nó tem os
seus próprios valores de caudal e pressão. Os dispositivos podem incluir um ou vários nós. As
linhas ou segmentos podem assumir a função de uma tubagem, válvula ou bomba. A
classificação das tubagens é feita de acordo com a localização, interior ou exterior ao
edifício, com o isolamento térmico, existente ou não existente, e o tipo de material. Todos os
tipos de válvula mencionados no regulamento encontram-se incluídos na base de dados. Os
dispositivos dependem do projecto de arquitectura, pelo que esta informação é introduzida
manualmente, dado que o modelo não é compatível com modelos de projecto BIM. Nem todos
os objectos presentes no regulamento se encontram representados na base de dados, no
entanto, é possível utilizar os objectos existentes para simular o comportamento hidráulico
de objectos em falta.
A base de dados contém uma série de tabelas com a definição das rotinas de cálculo e de
verificação regulamentar. As rotinas foram desenvolvidas para devolver informação em forma
de avisos ou de relatórios conforme o caso. A base de dados contém ainda uma outra rotina
de análise da viabilidade hidráulica da rede, a efectuar previamente a qualquer outra
operação. Quando a rotina se depara com conflitos ou inconsistências, o processo é parado e
a devida mensagem de erro apresentada ao utilizador. Os outputs da análise de viabilidade
hidráulica incluem caudais, pressões, perdas nos nós e comprimento das tubagens. O
resultado da análise é apresentado com auxílio de um código de cores.

Figura 2 - Outputs da análise de viabilidade hidráulica.

3.2.2. Interface gráfica
Juntamente com a base de dados, foi desenvolvida uma aplicação independente para
funcionar como interface gráfica da base de dados LicA, o LiCAD. Nesta aplicação é possível
aceder não só ao modelo tridimensional como a todos os documentos gerados pela aplicação,
incluindo plantas e alçados da rede, vistas tridimensionais, relatórios da análise de
viabilidade hidráulica, medições e resultados da verificação de conformidade regulamentar.
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING UBI2011 - 28-30 Nov 2011 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

A interface gráfica encontra-se dividida em 4 janelas:
1. Definir modelo: modelação e navegação da rede

Figura 3 - Modelação da rede - vista 3D.

2. Análise hidráulica: comandos para correr as rotinas de cálculo e visualização dos
resultados

Figura 4 - Análise da viabilidade hidráulica com recurso a código de cores.

3. Verificação regulamentar: comandos para
regulamentar e visualização dos resultados

correr

as

rotinas

de

verificação

Figura 5 - Resultados da verificação de conformidade regulamentar dispostos segundo um código de cores.

4. Documentos: relatórios de texto da análise hidráulica e da verificação regulamentar
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Figura 6 - Tabela com os valores calculados através da rotina de análise de viabilidade hidráulica.

Figura 7 - Tabela com os valores calculados através da rotina de verificação de conformidade regulamentar.

3.3. Submissão do modelo
Há mais de uma década que o formato XML tem sido o formato standard para trocas de dados
entre aplicações na internet [31]. Desenvolvida em SQL, um formato compatível com o XML, a
base de dados do LicA permite a importação de dados em formato XML.

Figura 8 - Relações conceptuais entre o LicA, o LiCAD e o LicaXML.

O XML é um formato bastante interoperável, no entanto, não se enquadra muito bem na troca
de modelos de dados orientados por objectos, precisamente a abordagem seguida nos
modelos BIM. Com efeito, um rápido levantamento das principais aplicações BIM permite
concluir que este formato não se encontra presente nas suas especificações, mas antes as
suas variantes. Variantes como por exemplo o ifcXML [8], uma adaptação das especificações
IFC em EXPRESS para linguagem XML.
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Tal como foi referido anteriormente, o LicA foi desenvolvido para funcionar isoladamente,
isto é, a modelação e a verificação são realizadas na mesma aplicação, a qual se destina
exclusivamente ao domínio abrangido pelo DR nº 23/95. Ainda assim, foram adicionadas
algumas soluções que permitem criar ligações com outras aplicações. O formato XML por si só
não é suficiente, no entanto, dada a compatibilidade deste formato com o modelo IFC através
do ifcXML, estão criadas as bases para desenvolver uma plataforma de submissão directa de
modelos BIM no LicA. Para tal seria necessário acrescentar as devidas especificações ifcXML à
base de dados LicA e criar uma interface gráfica para realizar a gestão deste processo.

4. Interoperabilidade
Conceptualmente, um sistema de licenciamento automático é representado por um modelo
de projecto, um modelo de licenciamento e uma dinâmica de interacção entre ambos. Tendo
em conta as actuais ferramentas e funcionalidades disponíveis, o modelo de projecto poderia
ser representado por uma aplicação BIM, por exemplo o Revit MEP no caso das redes prediais,
o modelo de licenciamento pelo LicA e a interacção entre ambos efectuada através do
modelo IFC.

Figura 9 - Arquitectura do fluxo de dados num sistema de licenciamento automático composto por BIM, IFC e LicA.

O esboço da Figura 9 - é puramente conceptual dado que o LicA não importa ficheiros IFC.
Assim, numa fase posterior ao desenvolvimento da aplicação procedeu-se à análise de
compatibilidade entre as bases de dados do modelo IFC e do LicA com o intuito de perceber
se o esboço proposto é viável ou não.
As entidades IFC relevantes para o domínio das redes prediais de água em particular
encontram-se
distribuídas
em
dois
módulos,
"IfcSharedBldgServiceElements"
e
"IfcPlumbingFireProtectionDomain" [8].
A base de dados do LicA consiste numa série de entidades que definem os objectos
necessários à representação da rede. Para determinar a compatibilidade do LicA com o
modelo IFC, foram pesquisadas as entidades IFC equivalentes às entidades presentes na base
de dados do LicA. As entidades foram depois comparadas entre si de modo a verificar se as
definições, parâmetros e propriedades de cada entidade IFC eram também equivalentes às
respectivas entidades LicA. Chegou-se à conclusão que existiam três tipos de
correspondências entre as entidades das duas bases de dados [32]: (1) correspondência
directa, para as entidades com significado semântico idêntico (2) correspondência indirecta,
para as entidades referentes a uma mesma classe de elementos, mas que não partilham as
mesmas propriedades (3) correspondência indeterminada, para as entidades LicA que não
encontraram correspondência no modelo IFC.
Os resultados da pesquisa efectuada [32] foram, de modo geral, satisfatórios. Verificou-se
que a grande maioria das entidades LicA apresenta correspondência directa com a respectiva
entidade IFC, incluindo os principais elementos definidores da rede, como tubagens, nós,
dispositivos, funções espaciais, funções de texto e medição, entre outras. As válvulas, os
materiais e as zonas (ligação com o projecto de arquitectura) apenas são definidas no modelo
IFC como uma classe de objectos, sem entrar no detalhe das propriedades de acordo com as
especificações LicA, pelo que foram consideradas correspondências indirectas. Nestes casos,
será necessário acrescentar as propriedades específicas na forma de "Property Sets". Em
relação às correspondências indeterminadas, foram muito poucos os casos identificados,
restringindo-se sobretudo a certas unidades de medida não standard específicas do Decreto
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Regulamentar Português. Nestes casos seria necessário criar uma nova entidade IFC para
definição destes elementos.
A análise efectuada validou o modelo IFC como formato para troca de dados entre modelo de
projecto e modelo de licenciamento. Sabendo que as operações de importação e exportação
em IFC representam alguma perda de dados, é notória a capacidade do modelo para
representar, de um modo geral, os elementos de uma rede predial de acordo com as
especificações do LicA.

5. Conclusões
O licenciamento automático de projectos como processo completo, consistente e
devidamente implementado ainda se encontra a anos distante. Trata-se de um processo que
abrange um grande número de variáveis e onde a interoperabilidade é decisiva para a
integridade e fluidez do processo. A análise das actuais iniciativas em curso de licenciamento
automático de projectos mostram já alguns casos onde o processo já se encontra
implementado e em funcionamento, no entanto, em nenhum deles se verifica uma aplicação
completa a todas as especialidades do projecto.
O licenciamento automático é um objectivo ambicioso, capaz de agilizar significativamente a
gestão e execução dos projectos, no entanto, são necessárias infraestruturas não só a nível de
equipamento como também a nível funcional.
O licenciamento automático apenas faz sentido numa perspectiva de utilização de modelos
BIM. Pelas contrapartidas vantajosas que oferece, o licenciamento automático é assim
encarado também como um estímulo à utilização de ferramentas BIM, não apenas para este
fim, mas numa perspectiva global.
A aplicação de licenciamento automático de projectos de redes de distribuição predial de
água desenvolvida na FEUP, o LicA, foi desenvolvida para evidenciar as potencialidades que a
utilização individual de uma aplicação BIM pode oferecer. Uma utilização mais abrangente
deverá multiplicar as vantagens de forma exponencial dado que não se beneficia apenas com
as potencialidades individuais de uma aplicação, beneficia-se também com a interacção entre
as várias aplicações.
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Abstract
In summer 2010 a project with non-invasive investigation methods began in the mining district Of Três Minas. Beside
the 3D-Laserscanning of the terrain and galleries a geomagnetic survey was also used for the first time. The method
was tested in five different areas, where houses in the settlement area, streets and bath buildings were supposed. It
was possible to discover up to now unknown structures and to give a new perspective for the development of an
overall map of the Roman settlement area without excavations.
Key Words: Roman period, Gold-mining, Geomagnetic Prospection, Surveying, 3D-Laserscanning

Introduction
Três Minas is the most important antique Gold mining complex of Portugal and one of the best
preserved in the Roman empire. This almost unique situation includes not only the well
preserved monuments of the exploitation but also the monuments of the further metallurgical
processes to gain the gold from the ore and all the items which were necessary to make these
processes go.
Archaeological prospection and surveying in the mining district of Três Minas has a long
tradition. Since the 1980s J. Wahl and R. Wahl-Clerici performed independent from the
excavations in the settlement and mining area, large surveys in the surrounding region of
more than one square kilometre (fig. 1; for the excavations in the settlement area of Três
Minas and surveys in the mining district see (1‒ 4)). In such an enormous district the previous
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excavations could only give a small notion of the very large settlement and its structures and
buildings. At the same time it has to be remarked that scientific knowledge of mining
settlements in Roman times is still poor. So it is of great interest, not only for the scientific
community but also for the larger public, to have more information about these structures
and to present a detailed map of the Três Minas-site. At this point the Câmara Municipal of
Vila Pouca de Aguiar asked the Archaeological Department of the University of Hamburg to
perform the first geomagnetic measurements in the area of the settlement and the surrounds
of the opencast mining area also with 3D-laserscans of selected galleries and opencasts (for
the 3D-laserscanning see (6)). In the 2010 summer campaign it was possible to prospect about
2 hectares in two weeks and to survey completely the “Galeria dos Alargamentos”.

Geomagnetic Survey
The principal aim of the project in 2010 was to test the geomagnetic survey method in
several parts of the mining area of Três Minas. Because of the difficult terrain and the rock
subsoil, it was uncertain whether it was possible to detect archaeological structures by this
method. Therefore different areas within the settlement and the graveyard were selected for
testing. At the same time this method should help to appraise which of the structures (i.e.
walls, channels, etc.) can be recognized and how strong and problematic the influence of the
schist-underground is to the measurements. If the geomagnetic measurements are of good
quality, there is the possibility to search through large parts of the mining-settlement
(without forested parts) and to present an overview detailing the Roman streets, the position
of the houses, public installations (i.e. thermae), as well as the location of forges and
cemeteries.
Therefore the surveys took place in five areas in very different parts of the settlement (fig.
2). Area 1 was set in the probable cemetery area at the northern end of the mining area. The
second survey area was in the north-western part of the mining settlement, where small finds
like ceramics indicate the presence of buildings from the Roman period. Area 3 was located
at the southern border of the north-western part of the supposed settlement. In a small
valley below the entrance of the “Galeria Esteves Pinto” was area number 4. And finally area
5 was set up in the settlement zone south of the open cast sector of “Corta de Covas”.
Altogether a surface area of 2 hectares was examined in a few days.
For the geomagnetic surveys a Fluxgate Gradiometer FM265 (Geoscan Research) of the
Department of Pre- and Early History of the University Hamburg was used. The necessary
geodetic measurements for the georeferencing of the geomagnetic surveyfields was realised
with the support by Professor Martin Höck, Laboratório de Topografia do DECA, FE, UBI,
Covilhã. Normally for the survey fields of 30 x 30 m2 were used with a sample interval of
0.125 m and a traverse distance of 0.5 m. The data was considered in conjunction with the
geographical information system of the project and combined with recent aerial photos.

Discovered geomagnetic features
In the surveyed area 1, smaller anomalies are discernable; their obviously dipolar nature
(points with combined black and white areas) suggests that they are metal fragments, such as
nails and screws. These may be modern objects. Anomalies which definitely represent Roman
features are elongated, dark grey to black areas in the geomagnetic survey photograph. Given
the size and shape of these structures, there are at present two possible ways of interpreting
them. On the one hand these could be ancient or modern paths from Vila Pouca de Aguiar to
Vales like the modern road (built in the 1930s) that is highly visible in the maps to the east of
the area. The anomalies in the survey photograph could be caused by a layer of broken stones
used as paving material, or by erosion and the formation of a furrow. On the other hand it is
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not impossible that the anomalies are the routes of two aqueducts which meet somewhat
further south of the survey area.
Area 2 (fig. 3) lies on either side of the road from Vila Pouca de Aguiar to Vales. Overall, the
structure of the geomagnetic anomalies offers no consistent picture so far. This is because
not all the fields could be accessed during the campaign with some fields being surrounded by
metal fences and other still not harvested at the time. Thus no unified picture has emerged
yet. Every area has a different character with respect to the geomagnetic anomalies. It is of
great interest that the construction of the modern road has evidently not caused any major
damage to the immediate vicinity of the ancient mining settlement. Ploughing, however,
seems to have influenced the conservation of all of the ancient features in the settlement
area.
In the large area (a) to the east of the Vila Pouca de Aguiar – Vales road, features indicating
building constructions can be discerned. Between them is a clear area which can at present
be interpreted as a street. Structures are situated along this area (approx. 7 x 7 m and 7 x 14
m in size) and orientated towards it. In the southwest corner of the measurement area it is
possible to distinguish an 8 x 5 m basin, towards which a canal runs from the northeast. This
could be a reservoir or a basin for a tradesman’s workshop (for example a blacksmith’s shop).
No interpretation has yet been found for the anomalies discovered in area (b) further to the
east.
The larger area (c) in the north of area 2 contains a number of elongated features which can
be interpreted as wall substructures, securing the settlement area against the steep
eastwards slope that begins there. It has to be assumed that these are the remains of
terraces on which buildings were constructed. Directly adjacent to the modern road, two
elongated buildings, 7 m wide and 21 m long, can be discerned. They probably bounded the
Roman road.
The measurement area (d) to the west of the modern road shows a large number of
geomagnetic anomalies. Almost in the middle a building of approx. 9 x 7 m, facing northeastsouthwest, can be identified. In pits which were dug this year to plant chestnuts countless
remains of tiles and hydraulic mortar were found. This supports an identification of a waterinstallation, probably a thermal complex. In the immediate vicinity the geomagnetic
anomalies offer evidence of at least eight pits or outbuildings and two further buildings.
The south-western area (e) lies on a relatively steep west-facing slope, which is intensely
ploughed. Elongated structures suggest former modern allotments. A few smaller anomalies
could be Roman pits or wall foundations. Most of the features will probably have been
destroyed by ploughing, however.
The measurement in area 3 shows no definite remnants of houses or pits.
Area 4, which lies in the valley to the southwest of the entrance to the “Galeria Esteves
Pinto”, was divided into two parts because of the modern terraces with different heights. In
the south-western area there are possibly the remains of two straight canals for draining the
water from the upper terrace. In the north-eastern measurement area, very marked
geomagnetic anomalies can be observed. They are certainly part of a building which stretches
further to the east. The observation of numerous tiles in this area indicates the possibility of
a bathhouse. A canal leaves the building running northwest, and takes a right-angled turn
towards the southwest after 10 m. Future surveys should definitely be continued in this area.
Immediately to the south of the “Corta de Covas” lies area 5 (fig.4), with two measurement
areas north and south of the modern road from Vila Pouca de Aguiar to Vales. The northern
survey area partly overlaps J. Wahl’s excavation area 1 (1, 235 f.). The excavation areas were
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successfully detected in the geomagnetic survey. Further building structures and pits are
observable to the east and south of the old excavation area. Some of the pits form rows
which appear to lie perpendicular to each other. In the south-western part of the
measurement area, as in area 2a, a rectangular basin, 2.6 x 3 m, can be discerned.
Comparable to area 1a, it seems that a canal leads to the basin.
The southern area is situated on a hillside sloping down slightly towards the northwest. In the
geomagnetic survey a number of smaller features can be discerned, spread over the whole
area. Magnetic dipoles could be leftover slag, lying on the surface of the field. In the
northern area, where the terrain is slightly flatter, clear traces of buildings are discernable.
One particularly obvious one is oriented north-south, and is 17 m long and 3.8 m wide.

3D-Laserscanning of the “Galeria dos Alargamentos”
Basically the archaeologist asks three main questions to an artificial structure: How was
constructed, for what purpose did it serve and when was it built? With these questions it
possible to understand an object in its historical context. And it is clear that these
questions can be of remarkably difficulty to be answered. The “Galeria dos Alargamentos”
no exception.

it
is
3
is

The three-dimensional surveying and mapping of the “Galeria dos Alargamentos” and the
terrain in the surrounding of the “Corta de Covas” was carried out by means of a 3DLaserscaner Ilris 3D-HD (Optech) of the Department of Pre- and Early History of the
University Hamburg. From about 60 survey points inside the gallery 80 3D measurements were
taken with 6 million points per 10 meters.
For a long time the “Galeria dos Alargamentos” (fig. 5) was understood by the scientific
community to have been an important part of the exploitation executed by the Romans in the
part of the mine called “Corta de Covas”. There have be considered that the actual
appearance of “Corta de Covas” differs remarkably from that in Antiquity. The opencast-mine
was divided in at least 5 different parts (fig. 6) which were exploited to different depths. The
opencast was in some parts at least the double of the actually visible depth (over 120 m).
Furthermore, the present eastern slope of “Corta de Covas” is not identical with the one in
Roman times, because it is the result of a landslip which occurred along a natural gap in a
time unknown. What we see today was in fact completely hidden under the surface of the
mountain. This means that the two pits, their shapes are easy to identify in the rocks, were
not part of the opencast mining activities. Considering this and the fact that the “Galeria dos
Alargamentos” shows no proper reference to have ever been enlarged towards the opencast
pit, there always remained the question of its aim.
This discussion about the purpose of the “Galeria dos Alargamentos” started long before the
possibilities of 3D-Laserscanning were adapted in the archaeological survey. At first sight the
“Galeria dos Alargamentos” corresponds largely with the appearance of the other large
galleries in Três Minas (Galeria Esteves Pinto, Galeria do Pilar, Galeria do Texugo, Galeria dos
Morcegos) constructed for the transport of the ore by chars, the circulation of men and
equipment and also for draining. But there are the following items which prevent this
interpretation: (a) there is no evidence of any construction or installation for draining and (b)
for a connection of the gallery with the opencast. (c) The “Galeria dos Alargamentos”
connects the great pit (fig.7 A) well visible in the eastern slope of the “Corta de Covas” with
the surface of the hill. (d) This pit was sinked for the transport of the ore. (e) In this area a
big cavern was hewed for placing a gin (nora / Göpel) (fig. 7 B). (f) Former
measurements/surveys showed that the “Galeria dos Alargamentos” was a composition of two
branches which were each one in itself more or less straight. The two meet more or less in
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the middle of the gallery where there is an enlargement. (g) The sections of the two branches
seemed to be of a different construction.
All these items led to a different conclusion than to the interpretation of the gallery as a
connection between the opencast area and the hillside. Furthermore there were some items
that the construction of the gallery was made by opening it starting at both ends
(Gegenortverfahren). One end is beginning at the surface of the hill, today used as entrance
and with the dump below. And the other end is beginning in the part that later would be the
cavern. This basically well-known proceeding in tunneling has its inherent perils, namely the
difficulties of the measurements. In Três Minas all the other large galleries (exception:
Galeria Esteves Pinto) where constructed with the help of a “Richtungsstollen” (= small
gallery – one hewer large – for orientation in direction and level) and enlarged afterwards,
mainly to save time. But there are only very few rest of this “Richtungsstollen” visible in the
Galeria dos Alargamentos which were even not definite in their interpretation.
After the survey by 3D-Laserscanning there is new evidence, how the gallery was constructed.
There are definitely two branches (P1 and P2) which overlap in the middle (fig. 8). The two
branches show a very different section. In P1 the section is more or less square. In P2 the
section is more or less a segment of a circle. The P1-branch has a gradient of 2.11 m on 55.40
m. P2 is almost on one level (fig. 8). This is an important indication for the construction by
“Gegenortverfahren” because there was always the problem of the water (Bergwasser). By
giving P1 a gradient this problem was easily eliminated, the water flew down and out of the
gallery, whereas the situation in P2 is different. There was no place, where the water was not
annoying men and their work. The survey by 3D-Laserscan shows also the difficulties by the
Roman libratores (surveyors) for the indication of the proper line to connect P1 with P2. The
3D-Laserscan makes it visible how difficult this process was. Even we can approve that the
result is of the highest quality (fig. 9). The position of the cavern in relation to the gallery
and the great pit show that there was real planning in connection with the “Galeria dos
Alargamentos” before any stone was moved. This planning included the pits visible in “Corta
de Covas” (fig. 10). The interpretation of the results by 3D-Laserscanning in the part of the
cavern shows clearly the different steps of work that were executed by the Romans.
It is of great importance to emphasize that the Roman work in connection with the “Galeria
dos Alargamentos” was not only executed under the surface of the mountain but there can be
proved that they included the surface in this area. There is no doubt that the position of the
“Galeria dos Alargamentos” and the pits are strongly connected with the well visible rocks
which build a line from the top to the bottom of the hillside. By using this line the perils of
the measurements could be kept low. It is of great importance that our team could prove that
there is more evidence for the activities of the Roman surveyors.

Results of the 3D laser scanning
The surveying of the “Galeria dos Alagarmentos” has shown that, with 3D laser scanning,
historical mining sites can be recorded with great precision and in a comparatively short time.
By this means the “Galeria dos Alagarmentos” was able to be documented completely in its
2010 state. It will therefore be easy to demonstrate all future interventions and changes. This
survey has produced a document of unique significance for science, one which helps to
decode the building history of this site. But this also lays the foundations for the public
presentation of the site. In the future it will be possible to present the gallery as a virtual, 3D
model, enabling the public to understand it and imagine what it was like. The method offers,
furthermore, an ideal basis for discovering how the Romans mined the gold. It thus becomes
easier to understand and represent the basic approach of the Roman miners when planning
the mining operation, the construction of facilities (galleries, shafts), and the rate of
advance.
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Summary
Despite the difficult conditions for the geomagnetic prospection (stony subsoil, agricultural
use of fields, low ground level) the use of the geomagnetic method has proven its value. As
the first investigation shows, buildings, technical structures (e.g. water basins, canals),
bathing facilities and also paths and roads can be discerned within the Roman settlement.
Therefore it will be possible in further campaigns to create an overall map of the broader
settlement structures of Três Minas, without invasive methods such as excavations. With the
help of the geomagnetic method, a detailed examination of individual buildings and
historically important structures in the settlement can more easily planed and excavated in
the future.
The work in summer 2010 has shown the relevance of the use of non-invasive methods at Três
Minas. Results of high value can be gained in a short time and without any destruction of the
archaeological monuments. This gives rise to entirely new opportunities and perspectives for
scientific study and for the public presentation of the mining district. Both the geomagnetic
surveys and the 3D laser scans make a significant contribution, especially to the preservation
and protection of the cultural heritage. It is possible to document precisely the actual state
of preservation of the Roman features in the site, as well as and the underground mining
facilities, and any further measures relating to the preservation of the site can be planned in
accordance with future requirements (e.g. those of scientific studies and tourism).
Furthermore, these results make interpretations of the features possible. The valuable results
of the 2010 campaign demonstrate that the completion of the geomagnetic examination and
3D-laserscan survey of the Três Minas area are of fundamental interest, as much as for any
other historical site. Therefore Três Minas, already well known because of its excellently
preserved mining structures, will also attain a very special position in the research
community, since no other mine has yet been examined and documented in this way.

Figure 1 - Thematical map of the mining area of Três Minas. 1 = Aqueducts, 2 = Water collector, 3 = Amphitheatre, 4
= Cemetery, A = Corta de Covas, B = Corta da Ribeirinha, C = Corta dos Laginhos, a = Galeria do Pilar, b = Galeria do
Texugo, c = Galeria dos Alargamentos, d = Galeria dos Morcegos, e = Galeria do Buraco seco, f = Galeria Esteves Pinto
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Figure 2 - General map of the five geomagnetic survey areas in the mining district of Três Minas.

Figure 3 - Geomagnetic survey area 2, in the northern part of the Roman settlement area.

Figure 4 - Geomagnetic survey area 5, south of the “Corta de Covas“.
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Figure 5 - 3D model with the laserscan data of the “Galeria dos Alagarmentos“. View from the top. Down to the rigth
= entrance, upper to the left = cavern, pit and prospection galleries.

Figure 6 -. Five different parts of the opencast mining zone of the “Corta de Covas“.

Figure 7 - The end part of the “Galeria dos Alargamentos“with a pit (A, connected to the opencast), the big cavern
(B) and smaller galleries for prospections (C).

Figure 8 - Lateral view of the 3D model of the “Galeria dos Alargamentos“ with the different inclination of the two
branches.

Figure 9 - Top view on the middle part of the “Galeria dos Alargamentos“ with the course of the two branches.
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Figure 10 - View into the “Corta de Covas“ and the subterranean course of the “Galeria dos Alargamentos“ (red).

References
(1) Wahl, J: “Três Minas. Vorbericht über die archäologischen Untersuchungen im Bereich des römischen
Goldbergwerks 1986/87” Madrider Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts (1988), ISSN 0418-9744, pp.
221-244.
(2) J. Wahl. Três Minas. Vorbericht über die archäologischen Ausgrabungen im Bereich des römischen Goldbergwerks
1986/87. In: H. Steuer/U. Zimmermann (Eds.), Montanarchäologie in Europa. Berichte zum Internationalen
Kolloquium „Frühe Erzgewinnung und Verhüttung in Europa“ in Freiburg im Breisgau vom 4. – 7. Okt. 1990,
Sigmaringen, 1993, p. 123-152.
(3) J. Wahl. Aspectos tecnológicos da indústria mineira e metalúrgica romana de Três Minas e Campo de Jales
(Concelho Vila Pouca de Aguiar). Actas do Seminário Museologia e Arqueologia Mineira. Pub. Do Museu do I.G.M.,
Lisboa, 1998, pp. 57-68.
(4) J. Wahl. Zur Wasserversorgung des römischen Goldbergbaues von Três Minas und Campo de Jales (Vila Pouca de
Aguiar, Trás-os-Montes, Portugal). In: T. Stöllner/G. Körlin/G. Steffens/J. Cierny (Eds.), Man and Mining – Mensch und
Bergbau. Studies in honour of Gerd Weisgerber on occasion of his 65th birthday, Bochum, 2003, pp. 495-502.
(5) J. Wahl; R. Wahl-Clerici. Minas Romanas de Três Minas, Vila Pouca de Aguiar, 1993.
(6) R. Wahl-Clerici; M. Helfert; B. Ramminger: “Mit 3D unter Tage – römischen Bergbauingenieuren auf der Spur”
Archäologie in Deutschland, n°2 (2011), ISSN 0176-8522, pp. 54-55.

9

Projeto, Gestão e Execução de Obras –
Contributos do ProNIC
Hipólito Sousa; Joaquim Moreira; Pedro Mêda
GEQUALTEC/SCC/DEC/FEUP
hipolito@fe.up.pt; jjm@fe.up.pt; pmeda@fe.up.pt

Área Científica – CT 7
Resumo
A construção é uma indústria que produz objetos diversos. Mesmo objetos semelhantes podem apresentar diferenças
substanciais. O carácter singular do produto final, não deve surgir de uma sucessão de eventos e processos também
eles exclusivos e singulares. Deverá resultar de processos normalizados que, fruto de algumas circunstâncias únicas,
concretizam essa singularidade. As estatísticas comprovam que existe uma falta de competitividade no setor. Esta
deve-se em parte ao que foi referido, mas também à escassa industrialização, tornando a construção um dos setores
mais tradicionais.
A sistematização de processos e o desenvolvimento de aplicações inovadoras capazes de gerir os volumes e amplitude
de informação exigidos pelo setor, poderão ser uma mais-valia para alterar o paradigma atual.
Neste enquadramento, o ProNIC pretende constituir-se como uma aplicação de base que cumpra esses requisitos. A
presente comunicação apresenta os principais objetivos, funcionalidades, resultados e contributos do ProNIC,
nomeadamente na aplicação a obras públicas.
Palavras-chave: ProNIC, integração de processos, ambiente colaborativo, projeto, gestão, obra, eficiência

Enquadramento
Debilidades do setor da construção
Um projeto é um processo que envolve a produção de informação, sendo esta utilizada por
diferentes intervenientes e em diversos momentos. Atualmente, dado o volume de
informação produzida, torna-se imprescindível a gestão eficiente de todos os dados [1]. No
entanto, verifica-se de uma forma generalizada que a grande maioria dos projetos continua a
padecer de problemas de ineficiência ao nível da organização, do conteúdo, do intercâmbio e
entendimento da informação ao longo de todo o processo construtivo. Estes problemas têm
origem na complexidade do processo, agravada pelas diversas relações entre os dados e os
diferentes formatos utilizados pelos vários intervenientes que os têm que partilhar entre si
durante uma determinada fase e com outros nas fases subsequentes [1].
Estudos aprofundados sobre as prestações do setor da construção, como os relatórios
“Rethinking Construction”[2] e “Accelerating Change”[3] evidenciam que o desempenho na
entrega de produtos na indústria da construção é muito variável. Destaca-se que os
“overtimmings” e os sobrecustos são uma situação frequente, paralelamente ao consumo
excessivo de recursos necessário para retificação de defeitos. Este défice no desempenho é
atribuído às questões que já foram referidas, mas também à incapacidade dos intervenientes
em trabalhar efetivamente como uma equipa.
Não obstante o problema ser transversal e comum a todas as fases, estão mais identificadas e
evidenciadas as debilidades provenientes da atividade de projeto. Estas advêm
fundamentalmente do carácter temporal/temporário e relativamente estrito que faz reunir
um conjunto de entidades e pessoas em volta de um objeto que é preciso conceber [4].
Acresce a natureza geralmente extemporânea que reúne as mesmas, impedindo que se
estabeleça uma cultura de projeto comum com uma determinação assertiva dos
procedimentos e forma de comunicação.
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Radicadas nestas questões surgem os problemas relacionados com a documentação de
instrução do projeto e a sua integração.
Uma das críticas mais frequentes é a abordagem excessivamente fragmentada ao projeto e
aos documentos que o constituem, formando grupos de informação muitas vezes desconexos e
discrepantes [4]. Esta situação poderá ser facilmente explicável dados os intervenientes se
encontrarem fisicamente separados (muitas vezes em diferentes países) e utilizarem
aplicações, sistemas, ambientes e regras/normas diferentes. O projeto materializa-se assim
numa soma de especialidades cada uma com os seus documentos, formas de organização e
modelos muito diversos e com conteúdos muito díspares em extensão e substância [5]. As
dificuldades de coordenação tornam-se acrescidas levando a deficiências que prejudicam a
coerência e integridade do produto final.

Debilidades no panorama Nacional
Em Portugal, o panorama não é diferente da realidade identificada para outros países.
Genericamente, além das debilidades referidas e que são comuns, acrescem outras que
acentuam os problemas. Estas prendem-se genericamente com o escasso acervo de
documentos técnicos de referência relativos à execução dos trabalhos e materiais que noutros
países como, por exemplo a França é relativamente abrangente e completo, com a
inexistência de conteúdos adaptados para a realidade da construção portuguesa e com a
dificuldade de reunião e divulgação das normas, especificações e textos técnicos normativos
que têm sido produzidos em grande quantidade pelo CEN [6]. A entrada recente de nova
legislação de enquadramento da atividade do setor, nomeadamente o Código dos Contratos
Públicos (CCP) e a Portaria 701-H/2008 que preconiza novas regras para os documentos e
organização de projetos, aumenta o número de intervenientes e as exigências do processo.

Novas exigências
O novo CCP, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008 de 29 de janeiro, e os diplomas legais que
lhe estão associados, designadamente (e no que diz respeito ao projeto) a Portaria 701H/2008, vieram introduzir alterações importantes à regulamentação da contratação pública
em geral e das empreitadas de obras públicas em particular.
Estas alterações incidem sobre múltiplas vertentes da contratação e abrangem a fase de
formação dos contratos e a fase de execução dos mesmos. O CCP estabelece,
simultaneamente, objetivos de acompanhamento da contratação, a efetuar por entidades
criadas e designadas para o efeito, responsáveis pela recolha, tratamento, análise e
disponibilização de dados considerados relevantes para a monitorização do universo dos
contratos públicos.
No caso particular das empreitadas de obras públicas, a aplicação do código traduz-se em
novas exigências e responsabilidades para os diferentes agentes do setor que geram a
necessidade da existência de instrumentos de apoio a diversos níveis.
Estas exigências são transversais a todo o processo construtivo, abrangendo a conceção, a
fase de contratação, a tramitação procedimental e a fase de execução, implicando uma maior
responsabilização dos diferentes intervenientes.
Genericamente, a aplicação do CCP gera necessidades acrescidas no setor, designadamente
relacionadas com:
desenvolvimento de meios tecnológicos que permitam a tramitação procedimental, as
comunicações, trocas e arquivos de dados por processos eletrónicos obedecendo a
requisitos de simplicidade, integridade, segurança e transparência;
produção de Cadernos de Encargos e documentação de obras em formatos que permitam a
criação de interfaces simplificados com os sistemas eletrónicos de suporte ao CCP
(plataformas eletrónicas);
produção de conteúdos relativos aos elementos de solução de obra, de qualidade, que
definam completamente a natureza e a quantidade dos trabalhos a executar e que limitem
os problemas de indefinições na fase de contratação e na fase de execução com as
consequentes repercussões de responsabilidade dos diferentes agentes. Estes conteúdos
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incluem as peças de projeto, as especificações técnicas, as medições e os mapas de
trabalhos e quantidades;
elaboração de estimativas orçamentais mais rigorosas;
desenvolvimento de processos que permitam uma monitorização eficaz do setor, tanto ao
nível dos mecanismos de análise e tratamento da informação recolhida, como
principalmente no que se refere à definição de referenciais padronizados dos trabalhos da
construção que constituam uma base comum, indispensável para o estabelecimento de
comparações e para a avaliação das evoluções do mercado das obras públicas [7].
Será portanto, determinante que o setor disponha de instrumentos que permitam respostas
eficazes às exigências que se lhe colocam. Esta questão assume particular importância no que
diz respeito à documentação técnica e contratual de suporte à realização das obras, pelas
razões referidas anteriormente.
As tecnologias de informação e os sistemas de informação para a construção não serão
certamente a solução para todos estes problemas. No entanto, a comparação com outras
realidades semelhantes, a investigação que tem vindo a ser desenvolvida nos últimos anos e
as potencialidades que atualmente estes sistemas possuem, poderão contribuir para algumas
melhorias.

Tecnologias de informação para a construção
Os processos industriais da atualidade são caracterizados pelo seu recurso intensivo a
tecnologias de informação. É pacífico afirmar que a sua aplicação conduz a potenciais ganhos
na qualidade e produtividade. No entanto o setor da construção mostra-se muito lento e
renitente no desenvolvimento e adoção das Tecnologias de Informação [8,9]. As estatísticas
comprovam que é um dos setores onde a implementação das tecnologias de informação tem
um nível baixo, situando-se muito próximo do fundo da tabela nesta matéria.

Fig. 1 – Média do investimento em Tecnologias de Informação (infraestrutura e software) por empresa em (€) euros
(dados de 2004) [10]

No topo das razões para esta aparente inação encontra-se a fragmentação extrema do setor e
a relativa singularidade dos objetos produzidos (obras) [11]. Estes aspetos, acrescidos da
enorme abrangência ao nível dos objetos produzidos, conduz a substanciais dificuldades na
normalização dos processos de comunicação, coordenação e produção de documentação [12].
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Verifica-se que o nível de utilização de tecnologias de informação no setor é garantido por
aplicações de apoio a processos (por exemplo desenho-CAD, cálculos, medições) vocacionadas
para a utilização por um utilizador individual [13].
Existe um historial relativamente longo, com alguns sucessos e insucessos, no que diz
respeito à investigação com o objetivo de implementar tecnologias de informação no setor da
construção. Usualmente a aplicação destas tecnologias ao setor designa-se por “Computer
Integrated Construction (CIC)” [14].
Uma das vertentes de desenvolvimento dos CIC’s é a integração dos processos,
nomeadamente no que diz respeito ao projeto, de forma a que este consiga corresponder às
crescentes exigências da sociedade, seja pela informação a produzir, legislação a cumprir,
organização e coerência, entre outros. Neste âmbito, têm decorrido várias iniciativas com
objetivos distintos. Destaca-se:
as que pretendem simplificar a troca de dados entre aplicações informáticas pela via de
modelos de produtos/dados;
as que visam o desenvolvimento de dicionários, ábacos ou recursos linguísticos centrados
na construção, com o objetivo de facilitar a comunicação e aperfeiçoar o entendimento
entre os vários agentes envolvidos [14].
Mais recentemente e devido às novas potencialidades, tem sido explorada a vertente do
trabalho colaborativo envolvendo uma multiplicidade de organizações geralmente envolvidas
no processo construtivo, com o objetivo de avaliar os problemas e aperfeiçoar as
comunicações a um nível interdisciplinar [15]. Um problema de base do ambiente
colaborativo é a obrigatória alteração de paradigmas e de metodologias de trabalho. Desde
logo a integração passa de uma perspetiva interna da empresa para uma perspetiva
interempresarial com a obrigatória sistematização e partilha do conhecimento, dos processos,
das práticas e das aplicações a utilizar [16].
Todos estes requisitos obrigam à passagem de uma lógica de aplicações setoriais e
direcionadas para utilizadores individuais, para aplicações mais poderosas, capazes de
suportar multidisciplinaridade e os processos específicos associados, funcionalidades de
âmbito mais alargado e volumes de informação avultados. Para a concretização e
sistematização das mesmas torna-se, por outro lado, imperativo percorrer um caminho de
normalização de processos e de informação produzida, entre outros aspetos.
De realçar que a implementação destas mudanças não produzirá automaticamente vantagens,
aumentos de produtividade e economia de meios. A aprendizagem inerente a estas mudanças
acompanhada do conhecimento adquirido, permitirá tirar das aplicações o melhor rendimento
e de uma forma gradual agilizar os procedimentos. Nesta gradual agilização deverá
perspetivar-se não só a economia pretendida, como uma melhoria da qualidade do produto
final.
Como referido anteriormente, o volume de informação produzida para a elaboração de um
projeto e no decorrer das fases seguintes, exige uma gestão eficiente dos dados. Uma das
maiores preocupações e onde a integração e a gestão articulada é fundamental são os
processos de projeto, orçamentação, programação dos trabalhos, lista de materiais, lista de
equipamentos, mapa de trabalhos e organização documental, dado estes elementos estarem
todos estreitamente relacionados.

ProNIC
Enquadramento e objetivos
Com o objetivo de se constituir como um instrumento para a melhoria do setor, tentando
enquadrar desde logo alguns dos problemas que foram anteriormente identificados e as
necessárias adaptações para a realidade da construção em Portugal, surge o projeto ProNIC.
ProNIC é o acrónimo de Protocolo para a Normalização da Informação Técnica na Construção.
O desenvolvimento inicial enquadrou-se no âmbito do Programa Operacional Sociedade do
Conhecimento (POSC), tendo como promotores a DGEMN (Direção Geral dos Edifícios e
Monumentos Nacionais), o INH (Instituto Nacional da Habitação) e a EP (Estradas de Portugal).
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Os trabalhos foram realizados por um consórcio criado para o efeito e com um histórico
relevante de nesta área de conhecimento, constituído pelo Instituto da Construção (IC-FEUP),
o Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) e o Instituto de Engenharia de Sistemas e
Computadores do Porto (INESC-Porto) [17].
Os objetivos principais numa primeira fase foram:
A criação de uma base de dados de conhecimento sobre trabalhos de construção de
edifícios e infraestruturas rodoviárias, incluindo especificações técnicas, regras de
segurança e de medição;
O desenvolvimento de um conjunto de funcionalidades informáticas para permitir a gestão
dos conteúdos criados;
O desenvolvimento de funcionalidades de interface com utilizadores permitindo a
elaboração de Mapas de Quantidades de Trabalhos normalizados, Mapas de Medições,
Estimativas Orçamentais tendo como base cenários de custo (valores de referência),
geração automática de Condições Técnicas de Caderno de Encargos, Gestão de
Empreitadas e Sub-empreitadas e Comparação de Propostas.

Fig. 2 – Elementos de informação do ProNIC e principais Outputs

Desenvolvimento e aplicação
Durante o desenvolvimento do ProNIC a legislação de base do setor foi alterada passando a
reger-se pelo novo CCP e toda a legislação relacionada. As alterações e implicações da
aplicação do novo referencial legislativo (anteriormente referidas) foram tidas em
consideração.
A aplicação em ambiente real do ProNIC ocorreu com a 3ª Fase do Programa nacional de
modernização dos equipamentos escolares.
No âmbito deste contrato identificaram-se os seguintes objetivos fundamentais:
viabilizar a utilização em ambiente real da aplicação ProNIC® através da sua
implementação nos processos das obras em curso e a promover pela PE, designadamente
na geração de conteúdos normalizados, organizados segundo matrizes de enquadramento
de aplicação generalizada;
desenvolver a componente técnica do projeto relativa à reabilitação de edifícios
escolares;
desenvolver, testar e implementar metodologias e funcionalidades destinadas à
monitorização de projetos públicos de investimento imobiliário, em matéria de controlo
económico da fase de produção e também da fase de utilização, por via da aplicação
efetiva dos resultados.
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Na sequência do cumprimento dos objetivos, foram realizados desenvolvimentos a vários
níveis:
Alargamento da base de dados de artigos e especificações técnicas aos edifícios escolares;
Implementação de metodologias de trabalho integrado e em ambiente colaborativo por via
de disponibilização da aplicação online para os gabinetes de projeto envolvidos;
Definição de estrutura documental para organização do projeto de acordo com requisitos
da Portaria 701-H/2008 e as necessidades do Dono de Obra;
Mecanismos de validação do trabalho pelas várias partes e geração de documentos finais
únicos e normalizados;
Agilização do lançamento dos projetos a concurso, por interface direto com plataformas
de contratação eletrónica;
Tratamento na aplicação das fases de Esclarecimentos e Erros e Omissões;
Carregamento da proposta vencedora para geração de autos contratuais mensais;
Mecanismo de gestão da obra e dos processos de adicionais;
Controlo de toda a informação da obra e possibilidade de geração de indicadores para a
obra e entre várias obras a diferentes níveis;
As exigências do processo (aproximadamente 100 obras, algumas ainda por concursar)
exigiram uma utilização muito significativa do ProNIC. O universo de utilizadores ronda os
1500, estando estes distribuídos pelos perfis de projetista, dono de obra e fiscalização.

Aspectos essenciais
Na base dos objetivos de todas as fases de desenvolvimento encontram-se alguns aspetos e
elementos de informação que importa evidenciar:
Estrutura de desagregação de trabalhos de construção normalizada;
Conteúdos técnicos extensos e atualizados de acordo com os referenciais normativos;
Trabalho em ambiente colaborativo;

Fig. 3 – Estrutura/articulação de trabalho colaborativo

Estrutura documental tipo para organização dos elementos de projeto;
Instrumentos de apoio à decisão e procedimentos normalizados de acordo com a legislação
vigente;
Integração da informação entre fases (projeto, concurso, obra, outras);
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Fatores relevantes para o setor
Tendo como base a experiência do desenvolvimento e da utilização em ambiente real,
enumeram-se algumas das muitas mais-valias para o setor:
Visão integradora do projeto como um todo. Concretização de mapa único de trabalhos
para o projeto normalizado e especificado de acordo com a normalização aplicável;
Mecanismos de integração dos elementos do projeto – apoio ao trabalho do coordenador de
projeto e por via da normalização dos artigos, melhoria dos documentos de comunicação à
obra. Desenvolvimento de novas dinâmicas de projeto e interligação com peças
desenhadas;
Apoio à decisão através das opções dos artigos (trabalhos de construção) e notas de
instrução/ajuda;
Estrutura de documentação do projeto de acordo com legislação. Mecanismos de
verificação de erros, falhas, tipo de documentos possíveis, assinaturas digitais, entre
outros;
Mecanismos de envio e tramitação do concurso, nos casos de obra pública;
Integração das várias fases da construção pelo acesso dos vários intervenientes ao mesmo
referencial de informação (obra) – trabalho em ambiente colaborativo;
Geração de autos mensais com integração da informação passada (meses anteriores),
carregamento e assinatura de documentos;
Repositório documental único e transversal às várias fases do processo;
Possibilidade de comparação de preços e outros dados entre obras, por via da descrição
normalizada dos artigos (ideia do valor global da obra – Dono de Obra, estimativas
orçamentais mais fidedignas – Projetistas, maior exatidão na elaboração de propostas Empreiteiros) – base de dados de preços para trabalhos de construção;
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Resumo
Pretendemos, com este estudo, descortinar sentidos e significados na representação do espaço da imagem
publicitária de revistas da área de arquitectura, tendo como referência um corpus de análise constituído pela revista:
Domus - Contemporary Architecture Interiors Design Art, do período de Junho de 2007 a Junho de 2008. A leitura
subjacente a cada imagem é suportada por um contexto cultural do comportamento. Na linguagem não-verbal, existe
uma substancial diversidade de comportamentos que precisamos de explorar e compreender. Este estudo centrou-se
na tentativa de fazer a ligação entre a linguagem corporal e a do tempo e do espaço. Assim, nesta investigação,
descortinámos uma grande diversidade de espaços dos formatos publicitários de William Leiss et al, Eloísa Nos Aldás
e do modelo arquiespaço. Estas espacialidades são o resultado dos vários factores culturais que, no nosso quotidiano,
assumem uma importância vital para a compreensão da sua dimensão oculta.

Palavras-chave: Espaço – Formatos Publicitários – Comunicação - Arquitectura

1 – O Encantamento do Espaço na Publicidade
Esta investigação incide sobre as capacidades expressivas do espaço da imagem na
comunicação publicitária. Através da análise de manifestações publicitárias da revista Domus
no período de Junho de 2007 a Junho de 2008 (1), as imagens buscam uma construção de
sentido, onde iremos analisar as diferenças e complementaridades do Modelo Arquiespaço na
sua vertente significante, e dos formatos publicitários de William Leiss et al (2) e Eloísa Nos
Aldás (3) nas espacialidades do nosso corpus de análise. Iremos fazer uma reflexão sobre os
vários espaços e os seus usos comerciais e sociais bem como antecipar as responsabilidades e
consequências sócio-culturais das diferentes abordagens dos discursos publicitários. O espaço
publicitário faz ver como as formas e os elementos que fazem parte da arquitectura estão
presentes na revista Domus. O registo destas formas deverá ser um indicador das preferências
de quem o vivencia e o habita. A percepção do espaço arquitectónico, comparada com outros
ramos de arte, é incapaz de transmitir uma mensagem íntima e pessoal de uma pessoa para
outra, está impregnada de uma sensibilidade emocional. Desta maneira, o trabalho do
arquitecto é busca constante, através de um estudo específico, de percepcionar e
dimensionar o espaço que se ajuste a cada caso. Esta arte está intimamente ligada à vida do
ser humano desde o seu nascimento à sua morte. No processo de comunicação do espaço
publicitário estão determinados os objectivos da mensagem (comercial ou social, individual
ou colectiva).
Vivemos numa sociedade extremamente consumista, estando o consumo cada vez mais ligado
à “falsa” ideia de felicidade (pois a publicidade dar lugar a um efeito contrário, o de
frustração por não se poder atingir determinada coisa ou adquirir determinado objecto),
portanto a utilização do espaço da imagem como meio ou veículo onde se expõem as
mensagens publicitárias conotadas de sucesso e felicidade, encorajando a experimentação do
produto ou da marca. Existem estratégias que encaminham o público de forma a integra-lo
num grupo social a partir dos produtos que consome. Conhecer o espaço publicitário é um
passo significativo para compreender a dimensão psicológica dos consumidores.
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2 - Análise e Interpretação dos Formatos Publicidade
A revista Domus, também ela pertencente a um sistema moderno de comunicação e
publicidade, é complementar na transmissão da mensagem publicitária. O espaço da imagem
da revista é fundamental para expor o espectáculo dessa encenação publicitária. Vivemos
num sistema capitalista e o facto de nos revermos e retratarmos os anúncios publicitários
funciona como uma mais valia para a sociedade de consumo.
O modelo arquiespaço (4) cuja a sua conceptualização significante é baseada nas reflexões de
Edward T. Hall (5), é constituído pelo espaço fixo, que é susceptível de enfatizar a relação
entre as personagens e os objectos, caracterizando esta espacialidade com edifícios urbanos e
suburbanos (inclui empresas, indústrias, silos de automóveis, habitações familiares, prédios,
edifícios sofisticados, pontes, viadutos), podendo também corresponder ao espaço do interior
de habitações, de estabelecimentos comerciais e industriais. Em suma, o espaço fixo pode ser
topológico ou de construção, existente ou imaginário, interno ou externo, comercial ou não
comercial. Por sua vez, o espaço semi-fixo corresponde ao modo como são dispostos os
obstáculos móveis na imagem publicitária. Ele é constituído por todos os acessórios que estão
presentes no espaço, todas as peças de mobiliário, viaturas automóveis, barcos e aviões. A
vertente relativa ao espaço informal corresponde ao território pessoal em torno do corpo, que
se desloca com a pessoa (determina a distância interpessoal), que, no nosso estudo,
corresponde à gestão do espaço dos actores na paisagem arquitectónica. Nesta categoria,
integramos a forma como se apresenta a imagem de publicidade, isto é, o ângulo da captação
da fotografia, a posição dos objectos e pessoas; a sua relação em termos de planos, os
olhares, as sobreposição, a omissão, as posições – rivalidades ou desníveis - dos objectos, a
representação teatral das personagens e a carga psicológica que transmite; toques, abraços,
sobreposições, filas, marchas, manifestações, agrupamentos; pessoas em movimento ou
estáticas (actividade ou passividade), intersecção de pessoas e objectos. Finalmente,
apresentamos a dimensão da ausência de espaço que é igualmente outra categoria importante
e foi observada no modo de apresentar o objecto em forma de espaço, na imagem publicitária
arquitectónica. Neste estudo, essa ausência corresponde à falta de enquadramento da
imagem arquitectónica num contexto ou num lugar. A sua concepção foi baseada nos estudos
de Marc Augé (6). Esta ausência de representação de espaço de fundo valoriza a concepção do
projecto ou da construção, transformando-o, simultaneamente, em base de cenário. Na sua
dimensão de significado, a ausência de espaço corresponde ao lugar vazio, ao não-lugar, ao
lugar fictício, ao lugar gráfico da imagem, ao espaço não praticado, isto é, ao espaço não
vivido. Esta disposição espacial, geralmente, é evocativa da ideia da (in)temporalidade. É
importante salientar que esta espacialidade tem uma condicionante de cariz limitado, ou
seja, sempre que apresenta conjuntamente com outras, com a excepção do espaço
relacional, ela tem a característica de predominar.
Posteriormente, a imagem é enquadrada em categorias de significado espacial, por ex. os
espaços: antropológico e etnológico, histórico, relacional, (in)temporal, social ou lusquefusque.
Segundo William Leiss et al, o sistema de significado de publicidade sub-divide-se em quatro
formatos básicos de comunicação que a seguir apresentamos – cristalização de uma estrutura
complexa de um sistema de signos de publicidade multifacetado. Foram analisados espaços de
imagens publicitárias da revista Domus onde se configuram e consubstanciam signos,
símbolos, ícones e contextos que caracterizam, diferenciam ou complementam todos estes
formatos de espaço. Neste trabalho, apenas nos interessamos em reflectir sobre a categoria
do espaço enquanto significado e significante publicitário.
Eloísa Nos Aldás considera que a forma mais coerente de apresentar a evolução do
pensamento sobre a comunicação de massas é diferenciar entre três perspectivas: a
funcionalista, a interpretativa e a crítica. A perspectiva funcionalista analisa o conteúdo, os
suportes e os meios, as audiências e os efeitos. Uma das influências determinantes para a
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Teoria da Informação, neste paradigma, foi o modelo de Shannon e Weaver, que introduz o
conceito de linearidade da comunicação: fonte – emissor – canal – receptor – destino.
Os fundamentos desta perspectiva funcionalista são o seu empirismo: o seu carácter linear (os
autores desta teoria consideram que a comunicação se produz sempre a partir de um emissor
até um receptor) e o seu carácter finalista (pois existe sempre uma finalidade comunicativa).
A perspectiva interpretativa surge nos estudos da comunicação nos anos 50 do séc. XX e é
importante . De destacar aqui a chamada Escola de Palo Alto (7) (Bateson, Hall, Goffman). As
suas propostas não compartem o paradigma da teoria empírico-matemática da comunicação,
mas estão subjacentes a um modelo que propõe que a comunicação deve ser estudada a
partir das ciências humanas e não da engenharia das telecomunicações. Enquanto que a
perspectiva funcionalista fala do acto verbal enquanto actividade consciente e voluntária, a
interpretativa transmite uma ideia de comunicação como processo social que integra
diferentes variáveis, incluindo o inconsciente, que considera determinante nos processos de
codificação e descodificação das mensagens apesar da sua difícil comprovação e observação.
Estes autores aprofundam o conhecimento em elementos como a palavra, a gestualidade
(olhares, movimentos corporais), o espaço interpessoal do individuo no seu meio social,
concedem importância ao contexto no processo de comunicação. Eles incorporam na sua
teoria o papel importante do contexto nos contextos de comunicação. O significado é o
resultado de uma interacção. Assim, passa-se de uma ideia de linearidade para uma ideia de
circularidade, que incorpora conceitos como feedback ou retroacção1. A comunicação é um
processo interactivo e circular, pois não era possível sem os sujeitos, os contextos e as
culturas em que ocorre.
A perspectiva crítica centra o seu estudo sobre os meios nos aspectos culturais e ideológicos.
O consumo na actualidade pode ser entendido a partir de uma vertente simbólica, isto é, as
mercadorias são adquiridas não pelas suas características materiais mas sim pelas suas
virtualidades sociais. As mercadorias são os elementos definidores de um sistema moderno de
classificação, pois permitem visualizar processos de identificação ou exclusão.
Esta perspectiva crítica analisa a comunicação de massas como parte integrante de uma
construção social e deve ser compreendida neste novo contexto.
Os valores das novas formas de comunicação, como os da Escola de Frankfurt, mantêm a
linguagem e a representação da linguagem na intercepção entre os sujeitos
(intersubjectividade) e a realidade. O aspecto sobre o qual esta autora mais se debruça é a
mensagem e seus conteúdos, mas com uma clara influência da reflexão marxista e da crítica
das ideologias. Ela socorre-se, entre outros, de autores como Adorno e Horkeimer (da Escola
de Frankfurt) para fundamentar a ideia de que a publicidade é uma actividade enganosa e
que a “repetição empobrece e arcaíza a linguagem”2, eles desenvolvem um conceito negativo
de comunicação de massas. Pois para estes autores , mais do que comercializar os produtos e
serviços, a publicidade visa difundir e legitimar o estilo de vida e as visões de mundo do grupo
dominante. A mensagem subjacente nos seus anúncios, obdece a normas de comportamento e
padrões de conduta e é nesse sentido que se pode afirmar que a publicidade desempenha um
papel ideológico, pois, ao veicular em suas campanhas valores como a magreza, a juventude e
a beleza toma como universais os valores de um pequeno grupo. Valores esses que não são
acessíveis a todos os membros do grupo social, posto que exigem grandes investimentos
económicos e temporais.
As propostas críticas vão mais além das funcionalistas na sua análise sobre os efeitos da
comunicação, onde incorporam o emissor e a mensagem. Elas coincidem com a perspectiva
interpretativa que expõe a ideia de que a comunicação é circular e dialéctica e que a
construção da realidade é uma interacção entre os discursos das instituições, os grupos sociais
e os indivíduos. A linguagem é o factor primordial que constitui a comunicação, que não só
permite que nos entendamos mas que também configura as realidades que se comunicam e as
situações comunicativas.
Iremos seguidamente conjugar, complementar e distinguir as diversas concepções de formatos
publicitários dos autores referenciados a partir do corpus de análise da revista Domus. A
1
2
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Apud: Horkheimer; Adorno, apud Aldás, Eloísa Nos, s.d.: 112
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partir dos formatos publicitários de William Leiss et al, iremos reflectir sobre as diferenças e
semelhanças que apresentam com os outros autores e modelos. Na análise da vertente espaço
da imagem, também William Leiss et al distingue quatro formatos de publicidade ao longo da
história:

2.1 A publicidade de Informação de Produto
Neste formato o produto é o centro das atenções e o foco de todos os elementos na
publicidade, explicando o produto e a sua utilidade. O nome da marca ou a figura de uma
embalagem são proeminentes. O texto é de fundamental relevância para descrever o produto
e as suas características, performances e construção. A publicidade pode conter ênfase visual
com o objectivo de confirmar a eficácia do produto ou os benefícios do seu uso. Trata-se de
publicidade produto-informação. O produto contém toda a informação. Ele é foco central de
informação e possuiu todos os elementos na publicidade que explicam o produto e a sua
utilidade. O nome da marca e, frequentemente, a imagem da embalagem são também
relevantes. Segundo Edward T. Hall, o entendimento do espaço é fundamental para uma
integração harmoniosa do ser humano, resolvendo, desta forma problemas que o acompanha.
Para além dos aspectos antropológicos, sociais e históricos da vertente espaço, também a
vertente física da luz/sombra o valorizam e o caracterizam de uma forma muito vincada. Este
elemento físico do espaço permite um envolvimento sensorial e sentimental do ser humano na
sua relação com o espaço.

Figura nº 1

Figura nº 2

O espaço criado pela luminosidade da vela conduz a mente à meditação, incita o homem ao
sonho, segundo Junichiro Tanizaki, a luminosidade na “sua superfície resplandecente
reflecte, quando colocada num local escuro, a agitação da chama da lamparina, revelando
assim a mínima aragem que de quando em vez atravessa a divisão mais calma, e
discretamente incita o homem ao sonho”(8). Este fascínio pela penumbra é originado devido a
uma maior concentração por parte de quem usufrui desse ambiente, “os raios de luz são
captados um aqui, outro ali”, descrevendo com profundidade as sensações escondidas na
sombra que originam “ressonâncias indizíveis”. A análise do espaço a partir da visão do
arquiespaço, o formato publicitário apresentado na figura nº 1 é o do espaço ausente, isto é,
a ausência de cenário, o espaço informal e semi-fixo permitem descortinar que o nome da
marca é importante, mas onde o dispositivo espacial vazio evidencia as características do
produto, performances e construção. Na figura nº 2, apesar de se tratar de um espaço
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arquitectónico que corresponde a um espaço fixo e semi-fixo, o lugar da casa de banho, a
marca Flaminia, a partir da tonalidade de azul claro num ambiente limpo higiénico e
iluminado, evidencia o espaço informal que, na sua vertente de significado, está subjacente o
espaço relacional, onde um conjunto de actores jovens e modernos que interagem entre a
leitura de um jornal, livros e fruta sobressai espacialidade idílica de inter-relação juvenil,
evocando um ambiente calmo e tranquilo. A interacção dos actores remete o observador para
um espaço de convívio, troca de ideias, onde se pode até mordiscar um peça de fruta entre o
contacto e a camaradagem. Nos formatos de comunicação de massas de Nos Aldás, a
perspectiva funcionalista será a que se representa no formato produto-informação devido ao
seu carácter empirista. Nela existe uma finalidade comunicativa e onde a comunicação linear
do produto é importante.

2.2 A publicidade de imagem-produto
Segundo William Leiss et al (9), a publicidade, no que se refere ao formato imagem-produto,
o nome da marca e a embalagem têm um papel importante, mas é no produto que ela se
concentra concedendo-lhe qualidades especiais através de uma relação simbólica de
significado que é mais abstracto e menos pragmático, ou seja, o ênfase é no domínio da
significação mais do que no domínio da utilidade. O produto situa-se, assim, num contexto
simbólico cujo significado se coloca atrás dos seus elementos constituintes ou dos seus
benefícios. Para este autor, deve fazer-se a fusão do código do produto e o código do espaço,
que constitui a base da imagem-produto e depende largamente da técnica da narrativa, como
a metáfora, implica o uso, a alusão, a alegoria, uma linha de história e a simples justaposição
da expansão da dimensão simbólica da interpretação. A apresentação visual, baseada em
qualidades apreendidas, fornece pouca claridade na identificação dos campos de referência.
O espaço na imagem publicitária é multidimensional e, por vezes, dá-nos bases ambíguas de
interpretação da imagem-produto.

Figura nº 3

Figura nº 4
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Para Nos Aldás, o formato imagem-produto corresponde à perspectiva interpretativa, uma vez
que refere o acto verbal enquanto actividade interpretativa consciente e voluntária. Esta
transmite uma ideia de comunicação como processo social que integra diferentes variáveis,
incluindo toda a interpretação inconsciente que está subjacente ao processo de
conhecimento, que considera determinante nos processos de codificação e descodificação das
mensagens e a importância do contexto nos contextos de comunicação, sendo o significado
resultado de uma interacção. Nesta publicidade existe claramente uma comparação entre os
materiais de construção, pedras decorativas com as pedras preciosas que ornamentam as
nossas jóias. Confira-se nas figuras nº 3 e 4 exemplos que ilustram o formato imagemproduto. No modelo do arquiespaço, os espaços fixo e semi-fixo estão representados num
cenário de encantamento, de beleza e riqueza ornamental, onde se mostra a mais querida
das aspirações, o ideal ou a quimera. Nesta perspectiva, o espaço social ou do status afirmase a partir da beleza da sua materialidade e convoca o imaginário do consumidor. Para
entender o espaço como um código de um local de uso, tem que se fornecer um quadro de
referências para interpretação da qualidade do produto. A marca Antolini associa a esta
espacialidade um quadro de referências que permite ao destinatário a interpretação das
qualidades do produto (as pedras preciosas).

2.3 A publicidade Produto Personalizado
Na publicidade de produto personalizado, as pessoas estão explícita e directamente
relacionadas com o produto. Admiração social, orgulho de poder, satisfação de consumo,
tornam-se dimensões importantes na interpretação dos produtos. A relação directa entre o
produto e a personalidade humana define o quadro primário da publicidade personalizada.
Aqui os códigos das pessoas têm uma importância diferente daquela usada em publicidade
produto-imagem. Há uma transferência simbólica e abstracta das propriedades/qualidades
das pessoas para os produtos. Na publicidade personalizada, o relacionamento entre os
actores ou as pessoas presentes no anúncio são interpretadas explícita e directamente nas
suas relações com o mundo dos produtos. A admiração social, orgulho em ser possuidor e
obter satisfação em consumir torna-se importante na dimensão humana a partir da
interpretação dos produtos. Outra forma de publicidade é a transformação interior, as
pessoas mudam, o produto é o responsável por esta alteração, tornando-as melhores através
do uso ou possessão do produto.
De acordo Eloísa Nos Aldás, a perspectiva crítica apoia-se em processos cognitivos culturais e
ideológicos; uma perspectiva que vê a comunicação de massas como parte da construção
social, considerando que há aspectos que não se podem pensar com uma lógica científica mas
sim com uma lógica social ou criativa. Existe uma construção de sentido subjacente a todo o
discurso publicitário no sentido de enfatizar tanto a atribuição de papéis sociais, bem como
sua hierarquização. No modelo do arquiespaço, a figura nº 5 e 6 apresentam exemplos que
ilustram o formato de produto personalizado. Ainda no arquiespaço, a dimensão informal e
relacional é fundamental para compreender esta relação. Os anúncios veiculam
repetidamente os estereótipos de género, a publicidade fornece aos espectadores modelos de
identificação masculinos e femininos. Classifica e legitima os produtos a partir de uma
ideologia masculina e feminina. O espaço fixo e semi-fixo são o palco de testemunho no qual
esta interacção das pessoas com os produtos é baseada na experiência do uso e do consumo.
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Figura nº 5

Figura nº 6

O anúncio da figura nº 5 utiliza uma linguagem metafórica. Neste anúncio a utilização da
componente espaço (de escritório) para construir uma realidade de austeridade patronal
sobre os empregados, a funcionalidade do espaço é encenação na intercepção entre os
actores e a realidade (intersubjectividade). O espaço relacional da figura é ilustrativa de um
testemunho de uma utilização discreta e funcional e estabelece uma analogia entre o espaço
de trabalho e a marca Sinet, uma vez que a coloca como cenário principal de uma ideia de
zelo e respeito imposta pela imagem publicitária da marca Sinet. A marca PoggenPohl, que
está presente na figura nº 6, apresenta uma mistura entre espaço de trabalho (escritório) com
o espaço doméstico de cozinha, esta analogia pretende demonstrar que a tecnologia é
multifacetada, tal como o próprio espaço que integra mais do que uma função.

2.4 A publicidade de Estilo de Vida
Na publicidade de estilo de vida, a alusão ao consumo é muito subtil. No entanto, o produto
está associado a um estilo de vida, só realizável através do consumo de determinado produto.
Neste formato de publicidade, de estilo de vida é visualizado a partir de uma relação entre
códigos elementares de pessoas, produtos e um conjunto combinado de aspectos da imagemproduto e o formato personalizado. O formato de estilo de vida expande a matriz de
identidade individual num quadro de julgamento social num contexto social. Em publicidade
que retrata um estilo de vida, o espaço é interpretado num código de pessoa. A psicologia
social descreve isto como o uso de “estereótipos”, em detrimento de “protótipos”. Um
protótipo é baseado nos atributos relativos à personalidade ou características da pessoa
(amizade, carinho, inteligência). Um estereótipo é baseado em inferências ou deduções
acerca do relacionamento individual para com o grupo ou contexto social (a classe, o status, a
raça, a etnicidade, o conjunto de relações, o grupo social a que pertence) e a noção de
identidade de grupo é implícita em julgamentos relativo ao indivíduo. Neste formato, o estilo
de vida – status – e, em particular, a tonalidade do ambiente, são similares aos do produto.
Embora a imagem apresente um manifesto factor de perturbação – uma cidade
excessivamente grande – com todos os seus inconvenientes, o clima é de optimismo e propício
à tranquilidade dos lugares mais recatados. Esta publicidade é configurada no modelo do
arquiespaço apresentado na figura nº 7, nesta figura vê-se um estereótipo de um tipo de
espaço pertencente a um grupo social de alto status. Descortina-se um estilo de vida luxuoso.
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O dispositivo espacial fixo, semi-fixo enfatizam este dispositivo espacial onde está presente
uma relação de poder e ostentação de um estilo de vida sossegado e pacato apresentando
como pano de fundo um cenário oposto a estes conceitos, o de uma cidade densamente
povoada, portanto a marca Point é metonímica de um estilo vida elegante, luxuoso e
marcadamente sedutor evocado pelo espaço social.

Figura nº 7
Também aqui, a chamada perspectiva crítica defendida por Nos Aldás, tem a sua origem
numa lógica linguística, logo uma lógica social e criativa. Em termos gerais, esta perspectiva
identifica os meios de comunicação como reflexos de uma realidade social dominante. Esta
posição vai mais além da perspectiva funcionalista e coincide com a perspectiva
interpretativa na medida que defende a existencialidade de uma relação dialéctica entre as
diversas componentes da comunicação. Estas novas formas culturais, que se baseiam numa
construção da realidade cujo contexto obedece a mitologias, estereótipos, e outros valores
cuja visão tende a exagerar o valor estético, distorcendo-o ou exagerando para poder
potenciar valores de uma vivência privilegiada. Desta forma, elas vão influenciar o discurso
publicitário, assim, a construção de sentido realiza-se, não a partir do emissor, mas sim do
receptor.

3 - Conclusão
Com esta investigação o objectivo principal é demonstrar a crescente importância dos
formatos publicitários na representação do espaço da imagem estática, o que se compreende
pela mesma, como se propaga ao meio envolvente, quais os seus contornos, vantagens e
desvantagens, utilizações, formas de divulgação e meios de suporte, cada vez mais inovadores
e apelativos. A arquitectura de interiores afirma-se no espaço da imagem como portadora de
inúmeros estímulos e sensações que influenciam o consumidor.
Concluímos que, embora as imagens sejam um excelente meio de persuasão, o recurso mais
importante para concretizar um imaginário, uma predicação dos produtos, as mesmas
precisam de se fazer notar, de serem fortes, de serem bem escolhidas, serem representativas
de uma construção de sentido. Esta complementaridade de reflexões permite enriquecer a
forma como percepcionamos o espaço da imagem publicitária. Tentamos, então, resumir e
revelar informação pertinente adquirida a partir do estudo das ideologias destes três autores
e constatamos que a imagem tem sido um instrumento de valorização dos anúncios
publicitários. O discurso publicitário tem como finalidade fazer-se notar e chamar a atenção,
assim, foi necessário a criação de métodos eficazes de transmitir a mensagem, e de a
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interpretar em termos de memorização, atenção e impacto. No que se refere ao arquiespaço,
a imagem publicitária da revista Domus afirma-se, na sua vertente significante, em todas as
suas espacialidades e na dimensão de significado dando relevância ao espaço relacional e
social. A lógica desta afirmação prende-se com o facto desta revista publicitar,
essencialmente, acessórios e materiais de construção e decoração de interiores.
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Resumen
Se presentan algunos resultados de contracción lineal porcentual y de colorimetría de los ensayos realizados con el
mortero pseudocerámico, pastas fraguantes que no precisan de horneado para adquirir dureza y resistencia
mecánica, así como el proceso de preparación de estas pastas. Son amplias las posibilidades de aplicación de estas
pastas, en procesos técnicos de restauración del Patrimonio Artístico, en el discurso arquitectónico, en escultura y
otras aplicaciones técnico-artísticas, simulando de manera bastante positiva pastas porosas ferruginosas de baja
temperatura.
Key Words: Residuos de minas; esquistos-grauvacas;

El mortero pseudocerámico como concepto de reciclabilidad. Valoración
colorimétrica.
Introducción, definición y antecedentes.
La pasta fraguante o pseudocerámica es esencialmente un mortero, constituido por material
arcilloso y aglomerantes de tipo hidráulico. Al igual que otros morteros esta pasta comparte
las propiedades esenciales: plasticidad inicial, posterior endurecimiento y aumento de la
resistencia mecànica, todo ello sin necesidad de cocción u horneado.
Existe controversia en la definición y uso de estos materiales, debido a la escasez de estudios
y bibliografía que permitan establecer y comparar sus propiedades y parámetros técnicos. En
este sentido Fernández Chiti (1), acuña el término de “pastas autofraguantes” en este tipo de
morteros. Sin embargo, Gómez (2) incide en el común mal uso del término “autofraguado”,
ya que el fraguado es un proceso físico-químico donde un compuesto líquido y/o pastoso se
consolida pasando al estado sólido, siendo además, en todos los casos este proceso activado
por agentes externos (que pueden ser agregados reactivos y/o procesos térmicos) los que
promueven las reacciones físico-químicas necesarias para completar esta transición.
Consecuentemente, no hay procesos de fraguado sin estos agentes, por lo que no existe un
fenómeno de autofraguado, en sentido estricto. El mismo autor añade que las
incorrectamente denominadas pastas autofraguantes, cuyo material básico es el cemento
Pórtland (el cual necesita ser hidratado para su fraguado, clasificándose entre los cementos
hidráulicos), emplea el agua como agente externo (reactivo) que promueve su hidrólisis y
reagregación.
Atendiendo a su composición, cualquier mortero consta de un material inerte (árido) que por
lo general es arena de distinta composición y granulometría; conglomerante o aglomerante
(genera plasticidad a la mezcla durante su aplicación), permitiendo su moldeado y elasticidad
durante el endurecimiento, confiriendo cohesión y resistencia mecánica al conjunto. Por
último un mortero puede incluir añadidos o aditivos, los cuales, pretenden modificar en
sentido positivo y con carácter permanente las propiedades del mortero, tanto en estado
fresco como una vez fraguado y endurecido (3,4).

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING UBI2011 - 28-30 Nov 2011 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

El mortero pseudocerámico presenta la particularidad de incluir la arcilla y otros materiales
asociados que otorgan plasticidad. Este hecho los diferencia de otros morteros más
apropiados para construcción, conectándolo con el mundo cerámico, pues aunque la
característica de esta pasta es que no necesita temperatura-horneado para adquirir rigidez y
resistencia mecánica (el cemento portland es el material que actúa como reagregante del
material arcilloso, áridos y otros óxidos asociados), es posible someterla a cocciones a
temperaturas bajas (750-1000ºC). Así mismo, la proporción y tipología de sus componentes
determina las propiedades de este tipo de pasta-mortero. Por ejemplo, dado que el
porcentaje de material arcilloso es más bajo que en otras pastas cerámicas comunes, cabe
suponer una menor plasticidad, hecho que no obstante, comporta otros valores plásticos al
proceso creativo. Por ello, desde nuestra experiencia en el manejo de materiales cerámicos,
hemos comprobado que para otorgar una mayor trabajabilidad y plasticidad se puede añadir
una solución de gomas o adhesivos naturales (tales como el carboxi metil celulosa) al agua de
amasado.

Materiales y métodos
Se han preparado diversas muestras probetas de ensayo de 6 tipos de pastas fraguantes,
modificando uno o varios de sus componentes y proporciones, para analizar su
comportamiento y viabilidad como producto técnico para diversas aplicaciones (restauraciónconservación, escultura cerámica, tematización, etc.). Los materiales empleados son: pasta
ferruginosa de baja temperatura en polvo, cemento portland gris y cemento portland blanco
(tabla 1), a las que se les ha aportado como carga arena silícea con una granulometría
comprendida entre 0,1 y 0,6 mm y chamota, comercial, con granulometría media (tamaños de
grano de 0,1 a 1,5 mm.).
Tabla 1. Distribución porcentual (óxidos y pérdida por calcinación) de los componentes utilizados para la fabricación
de pastas modelables pseudocerámicas, pasta roja tomada de fabricante SiO2, cementos valores estándar.
Componentes para masa
Pasta Roja Común
Cemento portland gris
Cemento portland blanco

SiO2
53,9
20
22,5

Al2O3
17,6
6
4,5

Fe2O3
6,33
3-4
0,4

TiO2
0,86
2,8

CaO
5,41
63
66

MgO
2,67
1,5-5
1

Na2O K2O
0,3
3,63
1-1,5
0,17

MnO
0,11

L.O.I:
8,9
2
1,7

En todas las probetas se ha utilizado como material arcilloso pasta roja común en polvo SiO2,
fácil de encontrar en el mercado cerámico. Como aglomerante se ha utilizado cemento
portland gris en dos de ellas, cemento portland blanco en otras dos y la combinación de
ambos al 50% en las dos restantes. Como desgrasante se ha utilizado arena silícea en tres de
ellas y la combinación de arena silícea y chamota de tamaño medio en otras tres (tabla 2). El
agua empleada en ha sido enriquecida con carboxi metil celulosa (CMC) al 2%.
Tabla 2. Diversas mezclas de pasta fraguante o mortero pseudocerámico

PF 1
PF 2
PF 3
PF 4
PF 5
PF 6

Pasta
roja
común
(%)
40
40
40
40
40
40

Cemento portland gris
(%)

Cemento portland blanco
(%)

25
12,5
25
12,5

25
12,5
25
12,5

Arena de cuarzo
(%)

Chamota media
(%)

35
35
35
20
20
20

15
15
15

El procedimiento para obtener estas pastas es el siguiente. Se mezclan en seco los distintos
materiales (recordamos la utilidad de usar barro en polvo para obtener una mezcla más
homogénea). Es importante mezclar los componentes en el momento preciso antes de
efectuar la probeta o la pieza determinada pues, mezclados con anterioridad, la capacidad
higroscópica de la arcilla puede provocar que la mezcla absorba humedad ambiental,
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING UBI2011 - 28-30 Nov 2011 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

afectando negativamente a la capacidad de fraguado y endurecido del cemento. Una vez
obtenida una mezcla homogénea en seco, se añade un 25-30% de agua, mezclando y
amasando nuevamente la pasta para un reparto equitativo del agua obteniendo una pasta con
plasticidad uniforme. Para aumentar la plasticidad de la mezcla, el agua utilizada en la
mezcla puede enriquecerse con CMC al 2-3%. Es conveniente, para la manipulación de este
tipo de pastas, la utilización de guantes de látex o análogos, puesto que la basicidad del
aglomerante puede dañar la piel.
Con las tipologías de cementos empleados en estos ensayos, se disponen aproximadamente
cincuenta minutos o una hora para trabajar la pasta, tiempo tras el cual la mezcla pierde
plasticidad y adquiere cierta rigidez que imposibilita su manipulación. Es probable que con
cementos retardados este tiempo de trabajabilidad aumente. No obstante, durante al menos
las tres o cuatro horas siguientes se pueden realizar sin problemas todo tipo de texturas,
incisiones, cortes etc. Transcurridas 24 h el proceso de fraguado del cemento ya ha
concluido, aunque no está aún endurecido, lo que permite sin ninguna dificultad lijar, limar,
taladrar e incluso tallar la pieza mediante herramientas adecuadas, ya que la pasta ha
adquirido la suficiente resistencia mecánica para permitir estas intervenciones sin
desmoronarse, si bien no ha adquirido su resistencia mecánica final, que se alcanza durante
el proceso de endurecido.
En este sentido, resulta imprescindible diferenciar entre el fraguado y el endurecido de la
pasta. El fraguado es el proceso en el que la pasta pierde plasticidad llegando a adquirir algo
de resistencia, provocado por las precipitaciones de gel o cristal que se producen durante las
reacciones de hidratación del cemento portland; el proceso de endurecimiento se caracteriza
por la ganancia progresiva de resistencias de una pasta fraguada y queda regulado por la
naturaleza y estructura de las películas coloidales que recubren los granos y que avanzan
hacia el núcleo en la hidratación (5). Tras el endurecido de la pasta también es posible el
taladrado y el lijado, pero las incisiones o la talla resultan más complejas. El proceso de
endurecido de las probetas o piezas, al igual que otros morteros u hormigones, se consigue
mediante la aportación de agua. En el caso de piezas de grandes dimensiones (esculturas
monumentales o elementos arquitectónicos) ésta puede aportarse mediante riego más o
menos continuado durante las primeras horas. En el caso de nuestras probetas, éstas han sido
sumergidas en agua durante 24h. El proceso de endurecido es lento: aproximadamente a los
28 días la pieza ya posee prácticamente sus resistencias mecánicas finales, si bien no será
hasta aproximadamente después de un año cuando concluya todo el proceso y adquiera su
dureza y resistencia máxima.
Todas las probetas han sido medidas en fresco y tras su fraguado para determinar su
contracción lineal porcentual.
Paralelamente se les han realizado una serie de medidas colorimétricas mediante un
espectrofotómetro CM-2500c Konica Minolta, para determinar con exactitud su color tras el
fraguado y el endurecido. Se han efectuado un total de 16 mediciones por cada tipo de
mezcla, 8 de las cuales han sido tomadas tras 24 h de la fabricación de la pasta, una vez
fraguadas (pero aún no endurecidas). Las 8 mediciones restantes se han realizado tras el
proceso de endurecido, es decir, tras haber sumergido las probetas en agua durante 24 h y
haber dejado que sequen tras la inmersión. Se han realizado estas mediciones para
comprobar si existen modificaciones tras estos procesos o bien si permanecen estables.

Resultados y discusión.
La contracción porcentual de estas pastas tras fraguado (tabla 3) es bastante baja (1,8-2%) si
la comparamos con pastas cerámicas comunes, cuyas contracciones tras secado pueden
oscilar entre 2,3% y 7,5%, encontrándose la mayoría de los casos entre el 4 y el 6%. Esto
supone una ventaja a la hora de poder realizar inclusiones de materiales rígidos (metal,
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madera, plásticos, vidrio, etc.) en la pasta, ya que su escasa contracción hace que los
orificios provocados por estos materiales apenas varíen su tamaño. Esto hace posible que los
materiales que se deseen incrustar sean retirados sin problemas durante los procesos de
fraguado y endurecido (si no interesa que estos materiales entren en contacto con el agua),
ya que tras estos procesos siguen encajando perfectamente en los orificios y permiten un
pegado definitivo sin tener que rebajar la zona de contacto del material a incrustar o
agrandar la del prototipo en mortero pseudocerámico.
Tabla 3. Contracción lineal porcentual de las diferentes pastas tras fraguado.
CONTRACCIÓN LINEAL PORCENTUAL TRAS FRAGUADO (%)
PF 1
2
PF 2
2
PF 3
2
PF 4
1,8 – 2
PF 5
1,8 – 2
PF 6
1,8 – 2

El hecho de que las pastas PF4, PF5 Y PF6 tengan una contracción porcentual algo menor se
debe a que incluyen, además de arena silícea (con granulometría comprendida entre 0,1 y 0,6
mm), un 15% de chamota media, con tamaños de grano mayores (hasta 1,5 mm), lo que ayuda
a minimizar la contracción aún más. También se deduce de estos resultados que el tipo de
cemento (blanco o gris) no influye en principio en la contracción de la pasta, pues las mezclas
en las que únicamente varía el tipo de cemento (PF1, PF2 y PF3 por un lado, y PF4, PF5 y PF6
por otro) poseen idénticas contracciones.
Por otra parte, en lo referente a los datos de color de las pastas, en la figura 1 pueden
observarse los diferentes colores de las pastas en fresco, tras fraguado y tras endurecido, si
bien en la figura 2 se pueden observar los gráficos de los resultados de las diferentes
mediciones de color mediante espectrofotometría. Recordamos que se han efectuado un total
de 16 mediciones por cada tipo de mezcla, 8 de las cuales tras el fraguado y las 8 restantes
tras el endurecido (tabla 4).

Figura 1. Fotografías de probetas de las pastas PF1, PF2, PF3, PF4, PF5 y PF6 en fresco, tras fraguado y tras
endurecido.
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Son evidentes las diferencias de color entre la pasta en fresco y el color de las pastas tras el
fraguado y el endurecido (más próximos entre sí). No obstante, hay que señalar que durante
el tiempo que la pasta está en fresco, y dependiendo del tipo de cemento en su composición,
el color de la misma se oscurece ligeramente conforme avanza el tiempo, aproximándose al
proceso de fraguado. Así pues, los colores de las pastas de las fotografías de la figura 1 son
orientativos y aproximados, pues sólo en la pasta fresca ya hay diferencias de color según
tomemos como referencia el color de la pasta a los 3 minutos de confeccionarla o a los 50
minutos, por ejemplo. Las diferencias que pueden observarse en dichas figuras pueden estar
debidas también a las diferentes situaciones lumínicas en las que se efectuaron las
fotografías, debiéndose evaluar el color según los datos recogidos tras las mediciones
mediante espectrofotometría donde el color se mide con parámetros totalmente calibrados y
en las mismas condiciones lumínicas (figura 2 y tabla 4).

Figura 2. Gráficos resultantes de las mediciones colorimétricas de las diferentes mezclas de mortero pseudocerámico
(puntos=patrón; puntos rojos=muestras).
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Tabla 4. Valores colorimétricos medios y desviación estándar (CIELAB 1976, iluminante D65), de las pastas fraguantes
durante el proceso de fraguado (PFnF) y tras el endurecido (PFnE). L* (Luminosidad %); a* (proporción de rojo,
valores positivos, o verde, valores negativos); b* (proporción de amarillo, valores positivos, o azul, valores
negativos); h (tono en grados sexagesimales); C* (croma).

1/2 de PFnF ∑
Desv/std.
1/2 de PFnE ∑
Desv/std.

L*(D65) a*(D65) b*(D65) h(D65) C*(D65)
60,45
15,89
21,63
53,83
26,85
0,90
0,45
0,68
0,34
0,80
59,77
16,15
21,32
52,97
26,75
1,12
0,51
0,76
0,59
0,87

Como se observa en la figura 2, el color de todas las muestras se posicionan dentro del
cuadrante relativo a los tonos espectralmente puros rojo-amarillo, situados en una zona
intermedia entre ambos ejes, ligeramente más próximos al eje amarillo, pudiendo hablar de
tonos anaranjados. En general todas las muestras destacan por presentar gran homogeneidad
tonal.
En cuanto a la saturación, todas las muestras presentan valores análogos, excepto la pasta
PF2, en la que podemos encontrar mínimas subsaturaciones y sobresaturaciones en algunas
mediciones, si bien se trata de valores muy próximos al patrón.
Por lo que respecta a los valores de luminosidad, todas las muestras están situadas por
encima del valor 50, lo que supone que la luminosidad es superior a un supuesto tono gris
(valor 50). Los valores de luminosidad son los siguientes: PF1 (entre 56 y 62), PF2 (entre 57 y
64), PF3 (entre 56 y 64), PF4 (entre 57 y 62,5), PF5 (entre 57 y 65), PF6 (entre 57 y 62).
Existen pequeñas diferencias en los valores de luminosidad (en especial en las pastas PF2, PF3
y PF5), si bien son valores cercanos y las variaciones no son especialmente significativas.
Como conclusión parcial de estos análisis colorimétricos llama la atención el hecho de que no
existen diferencias entre las mediciones tomadas tras el fraguado y las efectuadas tras el
endurecido, pudiendo determinar que se trata de pastas muy homogéneas y estables, de color
anaranjado, en términos globales, no produciéndose en estos procesos oxidaciones u otro tipo
de alteración o proceso químico que afecte al color de las mismas. Además presentan
coloraciones muy próximas todas las pastas, y en especial aquellas que poseen en su
composición el mismo tipo de cemento: PF1 y PF4 (cemento gris), PF2 y PF5 (cemento blanco)
y PF3 y PF6 (mezcla de cemento gris y blanco).

Conclusiones
El diseño y desarrollo del mortero pseudocerámico abre una vía importante en la producción
de pastas de alta calidad que no precisan de horneado y simulan de manera bastante efectiva
el aspecto de cerámicas porosas de baja temperatura, como corroboran los resultados
colorimétricos, resaltando su excelente respuesta como material moldeable (fácil
manipulación, aceptable compactación y sin apenas descuelgue significativo), adquiriendo
destacada dureza y resistencia mecánica tras su fraguado y endurecido, procesos tras los
cuales estas pastas permiten acciones tales como el lijado, el taladrado o el aserrado, así
como la admisión de policromía (pinturas y pátinas). Destacar a su vez su escasa contracción
porcentual (1,8-2%) comparado con las contracciones de las pastas más comunes (4-7,5%
aprox.), lo que permite realizar incrustaciones de materiales sólidos en la pasta sin riesgo de
fracturas. Así mismo, se inicia un camino muy positivo con respecto a sus diferentes
aplicaciones (restauración de ladrillería del patrimonio Artístico y Monumental, decoración
arquitectónica, escultura, decorados de parques temáticos, etc.), debido a su bajo coste y
facilidad de producción, manipulación y versatilidad, todo ello atendiendo los
correspondientes ensayos normalizados.
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Resumo
Neste trabalho vamos descrever uma técnica do método dos elementos finitos adaptativo para equações diferenciais
com derivadas parciais do tipo parabólico em 2D.
A discretização espacial é definida por uma triangulação do domínio. A solução é aproximada por uma função
seccionalmente polinomial de grau
, utilizando polinómios interpoladores de Lagrange em coordenadas
triangulares, em cada elemento finito. Os vértices dos triângulos podem mover-se de acordo com um sistema de
equações diferenciais que se acrescenta à equação do problema. O sistema resultante é convertido num sistema de
equações diferenciais ordinárias, na variável tempo, que é resolvido utilizando um integrador apropriado. Os
integrais que surgem no sistema de equações diferenciais ordinárias são calculados utilizando a quadratura de Gauss.
No final são apresentados alguns resultados numéricos da aplicação da técnica a um problema físico.

Palavras-chave: Equações parabólicas, Elementos Finitos, Malha Móvel.

1 Introdução
O Método dos Elementos Finitos (MEF) com malha adaptativa é amplamente utilizado para
resolver equações diferenciais que têm soluções com grandes variações no domínio. Ficou já
evidente que podem ser obtidos melhores resultados em precisão e eficiência se a malha
concentrar pontos em regiões onde a solução precisa maior definição.
O Método dos Elementos Finitos Móveis (MEFM) de Miller [11] utiliza a equação diferencial
para deduzir o movimento dos nós da malha. Apesar de ser um método natural e elegante,
para evitar singularidades é necessário introduzir uma parcela que depende de certos
parâmetros e influencia a solução. Apesar da escolha desses parâmetros ser algo arbitrária,
uma escolha adequada leva a um método bastante eficiente.
O princípio de equidistributividade introduzido por de Boor [3] já demonstrou ser um bom
meio para deduzir equações para o movimento da malha. Este princípio implica seleccionar os
pontos da malha de modo que uma determinada função, dependente da solução, seja
igualmente distribuída por todos os elementos finitos.
O método da Malha Móvel para PDE (MMPDE) deduzido por Huang, Ren e Russell [6] utiliza
este princípio para deduzir vários métodos, introduzindo uma função monitor para definir o
movimento da malha. Esta técnica mostra-se menos dependente de parâmetros externos, mas
revela-se difícil encontrar uma função monitor, no caso geral, que satisfaça a necessidade de
adaptação.
Baines, Hubbard e Jimack [2] utilizaram o princípio de equidistributividade para desenvolver
um método de malha móvel para problemas de equações com fronteiras móveis.
O objectivo deste trabalho é implementar em Matlab um método que permita encontrar
soluções aproximadas para um tipo de equações diferenciais com derivadas parciais (EDP)
parabólicas não lineares, em domínios espaciais de duas dimensões. A técnica utiliza o
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método dos elementos finitos com uma malha móvel e aproximações de grau maior que um. O
uso de funções base seccionalmente polinomiais de grau
, vai permitir a redução do
número de elementos finitos mantendo a precisão. É aplicado um sistema de EDP parabólicas
que envolve a velocidade dos nós para mover a malha para certas regiões do domínio. As
equações da malha e do problema físico são resolvidas simultaneamente.
Neste artigo começa-se por fazer a formulação exacta do problema. Na secção 3 descreve-se
a forma como é feita a discretização espacial do domínio. De seguida apresenta-se a
construção do método para obter uma malha adaptável. Na 5ª secção é então obtida a
solução aproximada. Para testar o método são apresentados, na última secção, alguns
resultados numéricos da aplicação da técnica a um problema físico.

2 Formulação do problema
Seja
um domínio com fronteira
Lipschitz-contínua. Consideremos uma
equação diferencial com derivadas parciais parabólica do tipo

onde

é contínua limitada e satisfaz
.
Com as condições iniciais e na fronteira da forma

em

, e

O problema é encontrar a função que satisfaça as condições (1) - (4).
Vamos começar por definir as soluções fracas do problema.
Seja uma função de teste. Multiplicando por e integrando em , para
obtemos

Aplicando o teorema de Green e supondo regularidade suficiente em

Escolhendo

de modo que esta se anule em

fixo, a equação (1)

e suas derivadas fica

chegamos a

Consideremos o seguinte subespaço
.
Definição 2.1 ([1]) Uma função
1.
,
2.
em
,

é dita solução fraca do problema (1) - (4) se
,
,
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3. para qualquer função de teste
4.
.

e

a equação (5) é verdadeira ,

Para aplicar o MEF ao problema dado é necessário primeiro discretizar o domínio espacial.

3 Discretização espacial
A discretização espacial do domínio faz-se considerando uma triangulação
, não
necessariamente regular, de . A triangulação é constituída por um conjunto de triângulos
não degenerados, ,
, que verificam

Seja

o conjunto dos vértices dos triângulos. Introduzimos uma ordenação em e fica então
o conjunto ordenado dos vértices dos triângulos.
Uma vez que as aproximações pretendidas são polinómios de grau superior a 1 e os vértices
dos triângulos podem mover-se, é vantajoso definir as aproximações em cada
utilizando
coordenadas triangulares.
Para obtermos um polinómio interpolador de grau
, em cada triângulo é necessário definir
pontos nesse triângulo. Seja
o operador interpolador que a cada
função definida em
faz corresponder o polinómio, , interpolador de Lagrange, de grau
menor ou igual a
, que interpola nos pontos ,
. Então podemos definir
por

Suponhamos que temos uma malha
Consideremos

sobre o conjunto .
comprimento do maior lado de

e

.
Seja
o conjunto dos lados dos triângulos. Retirando as repetições e introduzindo uma
ordenação ficamos com
. Se
denotamos por
o vector normal
exterior a .

4 Construção da malha adaptável
O objectivo desta secção é criar uma malha que se adapte ao problema concentrando-se em
pontos onde a solução necessita de mais precisão.
Começamos por uma pequena descrição do MMPDE [7], onde a adaptação da malha é vista
como uma transformação de coordenadas entre dois conjuntos.
Seja
o domínio onde o problema físico está definido e seja
um domínio
artificial que é utilizado para calcular a malha, em , adaptada ao problema. De modo a
distinguir os dois domínios vamos denotá-los por
o domínio do problema físico e
o
domínio computacional. Consideremos
e
as coordenadas locais de
e
respectivamente.
Como pretendemos que a malha se adapte com o tempo, para definirmos a malha em
basta definirmos as aplicações
e
de
para . Desta forma a malha em ,
em cada instante, é a imagem por estas aplicações de uma malha fixa em .
A transformação de coordenadas, , é determinada como sendo o minimizante de um
funcional
. Diferentes métodos em geral utilizam funcionais diferentes. Neste trabalho
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vamos considerar o funcional da forma

onde é uma matriz quadrada que chamaremos função monitor.
As direcções de descida máxima de são dadas pelos simétricos das derivadas parciais, então
podemos definir

Na prática, por vezes, é preferível utilizar direcções descendentes diferentes da mais rápida,
mas que permitam ajustar a descida, então iremos utilizar uma modificação das equações
anteriores

com
um parâmetro a definir pelo utilizador, que permite ajustar a velocidade com que
a malha se ajusta. Desta forma as aplicações
e
de
para
são calculadas
resolvendo as equações

É possível adicionar condições iniciais e na fronteira tais que o problema tenha solução única.
Para que a transformação
seja aplicável à geração da malha temos de garantir algumas
propriedades. A existência, unicidade e invertibilidade são as indispensáveis, além disso
devemos garantir adaptabilidade e suavidade.
Juntamente com as condições de Dirichlet adequadas, define uma aplicação harmónica de
. Existência, unicidade e invertibilidade da aplicação harmónica são garantidas desde
que a fronteira de
seja convexa [7]. A adaptabilidade depende da escolha de
e a
suavidade depende de . Para permitir que os pontos da malha se movam em algumas partes
da fronteira, a escolha natural é impor condições de Neumann homogéneas. No entanto esta
escolha não garante teoricamente as propriedades desejáveis de .
Assim obtemos
resolvendo o problema
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onde é um parâmetro positivo e a matriz monitor.
As funções
e
devem ser escolhidas de modo que os pontos da malha pertencentes a esta
fronteira se mantenham na fronteira correspondente de .
Para resolver estes problemas vamos repetir o que foi feito para a equação (1).
Consideremos os seguintes subespaços

Definição 4.1 Uma função
é dita solução fraca do problema (6) - (13) se
1.
,
2.
em
e
em ,
3. as seguintes equações são satisfeitas

4.

,

.

5 Construção de soluções aproximadas
Seja
,
uma triangulação de
espaço dos elementos finitos

Como

e

pertencem a

então vamos procurar aproximações da solução fraca no
definido por

podemos escrever

onde alguns valores de
são utilizados para satisfazer as condições da fronteira e os
restantes valores são as incógnitas a determinar. Os valores de são conhecidos (arbitrários).
Aplicando a regra da cadeia obtemos

Substituindo

e

na equação (5) obtemos
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Uma vez que

são conhecidos (arbitrários), podemos deduzir o sistema de equações

De modo a simplificar a notação vamos escrever

,

e

. Obtemos então

De um modo semelhante consideramos

Substituindo ,

e

nas equações (14), (15) e procedendo de modo análogo obtemos

Juntando as equações (16), (17) e (18) obtemos o sistema ODE final com as incógnitas
. Este sistema pode ser escrito da forma matricial com

,

e

De forma a satisfazer as condições específicas do problema alguns destes elementos devem
ser alterados. O sistema (19) vai ser resolvido utilizando o integrador ode15s [15] no intervalo
. Embora os integrais envolvendo apenas as funções interpoladoras possam ser
calculados exactamente, não é prático o cálculo exacto dos integrais que envolvem outras
funções do problema, possivelmente não lineares. Neste trabalho todos os integrais são
calculados numericamente utilizando a quadratura de Gauss-Legendre [10].

6 Resultados numéricos
De seguida apresentam-se alguns resultados da implementação do método na resolução de um
problema físico.
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O movimento da malha pode ser utilizado para simular problemas em que a fronteira se
move. Um exemplo desse tipo de problemas é o problema de Stefan. Escolhemos para testar
o método o problema de solidificação num prisma infinito. Este problema está largamente
estudado e conhecem-se soluções exactas, o que permite a validação dos resultados. Por
outro lado é um problema que serve de base para problemas mais elaborados estudados na
actualidade [8-9]. Consideremos um prisma quadrangular, infinitamente longo. Inicialmente
cheio com um fluído à temperatura de fusão, que vamos supor a unidade. A temperatura nas
paredes é reduzida para zero e mantida nesse valor ao longo do tempo. O fluído começa a
solidificar, partindo das paredes para o interior.
O problema consiste em determinar a distribuição da temperatura na parte sólida e a posição
da fronteira sólido-líquido, ao longo do tempo.
Vamos assumir que a secção do prisma, num referencial adequado, como mostra a figura 1, é
definida por
As paredes do prisma representam uma fronteira fixa que pode ser definida pela condição

A fronteira sólido-líquido é móvel e vamos supor definida
por
.
Se
denota a temperatura da parte sólida no ponto
no instante , então tem de satisfazer

onde é o domínio compreendido entre a fronteira sólidolíquido e as paredes do prisma.
As condições na fronteira são
Figura 1 - Ilustração da secção do
problema de solidificação num prisma
quadrangular

onde é o vector normal exterior à curva
,
é a velocidade da fronteira na
direcção de e é uma constante que depende das propriedades do fluído.
Como é evidente no instante
ainda não existe parte sólida, assim

Devido à simetria do problema podemos só considerar o primeiro quadrante.
Sejam
a região limitada pelas rectas
,
,
,
e pela curva
,
a parte da fronteira de
que contém as rectas
e
,
a parte da fronteira
de
que contém as rectas
e
,e
a parte da fronteira de
que contém a
curva
.
Assim o problema é calcular a distribuição de temperatura
e a posição da fronteira
móvel
que satisfaçam:
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Para iniciar o método é necessário calcular uma malha inicial e uma solução inicial. Assim a
equação (20) não pode ser implementada pois implica
. Para resolver este problema
começa-se o método partindo de um
no qual já existe parte sólida e
consequentemente
. Os valores de
e
foram obtidos em [12].
Para o movimento da malha consideramos
,
a parte da fronteira de
que contém as rectas
e
,
a parte da fronteira de
que contém as
rectas
e
. Definimos
e
. A função
monitor utilizada para o movimento dos nós interiores é
, onde
é a
matriz identidade de ordem 2, pois pretende-se que os pontos se concentrem perto da
fronteira, local onde a função tem valor máximo.
A malha inicial é obtida com a subrotina do Matlab, initmesh, que utiliza a triangulação de
Delaunay, como mostra a primeira imagem da figura 3.
A equação (25) é utilizada para mover os pontos da fronteira móvel. Como é necessário mais
uma equação para o movimento da fronteira, vamos impor que os pontos da fronteira móvel
se movam segundo rectas que passem na origem. Para aplicar a equação (25) temos de
calcular as derivadas parciais de e o vector normal à curva
em cada ponto da
malha que esteja sobre a fronteira móvel. A fronteira é aproximada por uma linha poligonal.
As derivadas parciais em cada ponto são obtidas pela média aritmética das derivadas em cada
triângulo que contém esse ponto, ou seja,

O vector normal utilizado num determinado ponto é a
soma normalizada dos dois vectores normais aos dois
segmentos que concorrem nesse ponto, como mostra a
figura 2. Supondo que no ponto , pertencente à fronteira
móvel, temos
, então a equação (25) pode ser
discretizada obtendo-se

Esta equação é adicionada ao sistema (16), (17) e (18).
Para o ponto
se mover segundo uma recta que passa na
origem adicionamos ao sistema (16), (17) e (18) a equação

Figura 2 - Ilustração do cálculo do vector
normal à fronteira no ponto Pn

Retiram-se do sistema as equações relativas às variáveis dos pontos pertencentes a fronteiras
com condições de Dirichlet e integra-se o sistema ODE resultante utilizando o programa
ode15s.
Nos testes numéricos realizados considerou-se
. Seguindo [12] iniciou-se a
simulação em
com
e
. As estimativas obtidas foram comparadas com a solução analítica obtida por
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Rathjen e Jiji em [14] iniciando, neste caso, a simulação em
. Para aproximar a
solução foram utilizados polinómios de grau 3.
A figura 3 tem a representação da malha em alguns instantes. Observa-se que a malha segue
a fronteira concentrando aí os triângulos. A figura 4 tem a representação da solução nos
mesmos instantes que a figura 3.

Figura 3 – Representação da malha em alguns instantes

Figura 4 – Representação da solução em alguns instantes

A figura 5 tem o valor da fronteira móvel nos mesmos instantes que a figura 3 em comparação
com a solução de Rathjen. Conclui-se pela observação da mesma que o movimento da
fronteira é suave e mantém-se próximo da solução exacta. Na figura 6 está representado o
valor da coordenada da posição da fronteira móvel na recta
, em vários instantes, em
comparação com os resultados obtidos por Rathjen e Jiji [14], Gupta e Kumar [4], Gulkaç e
Ozis [5] e Radford [13]. Foram realizadas duas simulações, uma começando com os dados de
Poots e outra começando com os dados de Rathjen.

Figura 5 – Posição da fronteira em alguns instantes

Figura 6 – Valor da coordenada
fronteira móvel na recta

da posição da

Pode-se verificar que utilizando uma função interpoladora de grau maior que um e uma malha
com menos triângulos conseguem-se resultados concordantes com os obtidos por outros
métodos.

7 Conclusões
Foi apresentado um método dos elementos finitos para resolver equações diferenciais com
derivadas parciais do tipo parabólico em 2D. O programa resultante da implementação deste
método em Matlab foi testado num problema de Stefan com uma fase. O estudo efectuado
evidencia que esta técnica permite obter boas estimativas utilizando menos elementos
finitos, pois os valores obtidos são semelhantes aos obtidos por outros autores. Está em
estudo a aplicação deste método a problemas com fronteiras livres.
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Área Científica – CT 3
Resumo
Uma barragem hidroeléctrica é sempre uma obra grandiosa de engenharia, tanto mais quando se trata de uma
barragem de albufeira num rio que influenciava e influencia as populações que vivem nas suas margens. Pretende-se
dar a conhecer a experiência de uma população e de um território que sofreu directamente os problemas que essa
barragem trouxe para a vivência, economia e paisagens locais, para servir como informação para futuras obras do
mesmo género. A construção da barragem do Castelo do Bode foi, por um lado, uma mais-valia na produção
hidroeléctrica nacional, mas por outro teve um grande impacte na paisagem, fauna e população situadas a montante.
Após o enchimento e o consequente nascimento da sua albufeira, houve uma transformação abrupta no modus
vivendi da população que habitava nas suas margens e que dependia do “velho rio” para a sua subsistência. Muito do
território ficou submerso, assim como parte do seu património e dos campos aráveis. Não obstante ter-se ganho a
nível nacional, o ganho a nível local não foi o esperado.
Palavras-chave: Barragem, albufeira, agricultura, pesca, embarcações, património, fauna, paisagem.

1. Localização geográfica e caracterização da freguesia
1.1. Localização geográfica
Construída no início dos anos 50 do século passado, a barragem do Castelo do Bode faz parte,
juntamente com a do Cabril e da Bouçã, das barragens hidroeléctricas da linha do Zêzere,
sendo esta a que se situa mais a jusante.
A sua albufeira influencia, entre outras, a freguesia de Cernache do Bonjardim (concelho da
Sertã, distrito de Castelo Branco), quer directamente, quer pelo facto de ter subido o nível
da Ribeira da Sertã, que limita a sul esta freguesia, e da Ribeira Cerdeira, o terceiro curso de
água mais importante que atravessa a referida freguesia – ver figuras 1 e 2. Com a construção
das barragens do Zêzere, muitas coisas se alteraram na vida das pessoas: muitos bens e terras
de cultivo ficaram submersos; por outro lado, construiu-se uma nova ponte no Vale da Ursa,
num local diferente da antiga, tendo esta ficado submersa. Foi refeita a estrada que liga
Tomar a Cernache que, apesar de ser cheia de curvas, é muito melhor do que a que existia.
Muito património ficou submerso: além da ponte do Vale da Ursa, as conheiras1 que existiam,
terras de agricultura e edificações (4).
Segundo (2) esta albufeira ocupa uma área com cerca de 3 300 ha, tem uma extensão máxima
de 60 km e tem uma capacidade total de armazenamento de cerca de 1 100 hm3
(1 100  106 m3). É dos maiores reservatórios nacionais de água e aqui se localiza uma das
maiores captações para consumo humano, servindo mais de 2 milhões de habitantes na área
da Grande Lisboa, cerca de um quinto da população nacional.
A freguesia de Cernache do Bonjardim é limitada ao norte e oeste pelo rio Zêzere, ao sul pela
Ribeira da Sertã e a este pelas freguesias do Castelo e Nesperal. É atravessada na direcção
este-oeste pela Ribeira Cerdeira. Além destas linhas de água que a banham, é cortada por
grande número de regatos que correm em diversas direcções (3).
Uma conheira é “uma exploração aluvionar de ouro antiga, que pode ter sido explorada
desde o Calcolítico até ao séc. XX”. Uma conheira caracterizava-se por “típicos montes de
seixos grandes (conhos). As areias eram lavadas e lançadas directamente ao rio” (4).
1
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Na margem oposta do rio Zêzere estão localizados o concelho de Figueiró dos Vinhos e de
Ferreira do Zêzere.

Figura 1 – Território da freguesia de Cernache do Bonjardim antes da construção da barragem do Castelo do Bode
(fonte: carta militar 1:25000 de 1947).

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING UBI2011 - 28-30 Nov 2011 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

N
Figura 2 – Território da freguesia de Cernache do Bonjardim depois da construção da barragem do Castelo do Bode
(fonte: carta militar 1:25000 de 2003).
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1.2. Caracterização da freguesia
A área estudada é constituída essencialmente por zonas de serra, muito íngremes, que em
parte são banhadas pelo Rio Zêzere ou pela Ribeira da Sertã, onde o transporte fluvial ainda
hoje é utilizado (4).
A freguesia de Cernache do Bonjardim é a segunda freguesia mais populosa do Concelho da
Sertã. De características predominantemente agrícolas, sector que ocupa cerca de 50% da
população activa, o subsector florestal tem a maior representatividade com 51% da totalidade
do Produto Agrícola Bruto. Os sectores secundário e terciário têm vindo nos últimos anos a
ganhar preponderância em detrimento do sector primário, segundo informações da Junta de
Freguesia (4).
Este Concelho continua com uma elevada taxa de analfabetismo, comparativamente com a
média nacional. A maioria dos habitantes possui apenas o 1º ciclo. “Em 1981 o Concelho da
Sertã era constituído por um conjunto de núcleos urbanos de pequena dimensão, em que só
dois deles (Sertã e Cernache do Bonjardim) apresentavam uma população superior a 500
habitantes. Em 1991 é notória a perda de população nos centros com menos de 500
habitantes (é paradigmático o caso de Pampilhal, que perdeu 40% da sua população) tendo
esta saído do concelho” (4).

2. O rio Zêzere
2.1. Apresentação
Zêzere. Um estranho nome cuja origem mais plausível estará na designação de uma modesta
árvore de pequenas flores brancas e frutos negros que abundava nas suas margens, o
azereiro, também conhecido por zenzereiro (3).
Conhecido pelos nomes de Zacor e Ozecaro pelos latinos, o nome Zêzere, dizem, vem da
planta Zenzereiro que tem um aspecto forte e resistente e floresce só nesta região junto ao
Rio (3).
Sendo um rio inteiramente português e afluente do Tejo, a nascente situa-se a cerca de 1900
metros de altitude, próximo do planalto da Torre, na Serra da Estrela no centro de Portugal
continental. Os cerca de 260 km de extensão fazem deste rio um dos maiores rios
portugueses. As lavadeiras da aldeia ali iam lavar a roupa. Os moleiros aproveitavam a força
da corrente para fazer andar a roda das azenhas e para os seus campos de regadio (3).
O Rio Zêzere sempre foi uma fronteira natural que as pessoas usavam, quer como via de
comunicação entre as margens, quer como meio de subsistência: pesca, garimpagem,
utilização das águas para rega, etc. (4), constituindo um dos alicerces económicos da região.
De entre todos os rios portugueses, o Zêzere foi escolhido pelo seu caudal e qualidade da
água, como a reserva estratégica do nosso País, facto com uma importância redobrada neste
século XXI (2).

2.2. O rio e a paisagem
O Zêzere é um rio quase selvagem e caprichoso que sulca terras de pastores, enquanto
atravessa a Estrela, e se torna utilitário após passar perto de Belmonte. São as suas águas que
irrigam e dão vida aos férteis e produtivos campos da Cova da Beira, e eram essas mesmas
águas que accionavam as rodas das azenhas, dos lagares e dos engenhos das fábricas. Para
além da água para a rega, do rio também se tira algum peixe (3).
Em cerca de dois anos, passou-se de um rio relativamente estreito, com alguns vales largos
onde se praticava a agricultura, com determinadas técnicas, para um imenso espelho de
água, onde as vertentes íngremes das serras vão terminar e onde já não é possível utilizar as
técnicas até aí conhecidas. Houve um imenso património que se perdeu e a paisagem mudou
radicalmente.
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Observando a figura 3, pode-se ver as diferenças sofridas na paisagem: inicialmente existia
um rio em cujas margens se praticava agricultura (figura 3a) e depois passou-se a um espelho
de água num território fortemente florestado (figura 3b).

a)

b)

Figura 3 – a) Imagem duma margem do rio Zêzere antes do enchimento da albufeira da barragem do Castelo do Bode,
vendo-se a nova ponte em betão no Vale da Ursa, ainda em construção (fonte: (2)); b) imagem actual do rio Zêzere
(fonte: autores).

2.2. O rio e a produção agrícola
Nas margens do rio Zêzere existiam terrenos agrícolas quase planos, geralmente chamados
várzeas mas que neste território são chamados de nateiros. Os nateiros eram terrenos
inundáveis durante o Inverno e, quando as águas desciam, deixavam uma lama que os tornava
muito férteis. A rega destes nateiros era feita por rodas hidráulicas, que se pensam terem
origem árabe, abundantes ao longo do rio. Estas rodas, ao trabalharem emitem um som
característico: “… e cujo cantar dolente como o dos introdutores, os árabes, se casava com o
trinar dos rouxinóis e os cantares dos pintassilgos e melros”. Como trabalhavam com eixos de
madeira, o seu cantar assemelhava-se ao chiar dos ronceiros carros de bois… (1).
As rodas eram feitas de madeira, de grande diâmetro, de raios e pás, trabalhando em canais
construídos de madeira e com alcatruzes de barro, ou, mais modernamente, de zinco, de
capacidade de cerca de 5 litros (1) – ver figura 4a. Uma roda deste tipo ainda está visível em
Tomar, no rio Nabão, que é afluente do Zêzere (figura 4b).
Com a subida das águas da albufeira da barragem, a agricultura nas imediações desta passou
a ser essencialmente por socalcos, devido ao acentuado declive; excepção feita às várzeas
junto do actual rio, como é o caso da povoação de Várzea de Pedro Mouro. As rodas
perderam-se para sempre no Zêzere.

a)

b)

Figura 4 – a) Roda nas margens do Zêzere que servia para irrigar os campos (fonte: (2)); b) Roda nas margens do
Nabão, em Tomar (fonte: (3)).
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2.3. O rio e o ouro
A ocupação humana desta região do Zêzere data do período do Bronze Final (c. 1300 a.C. –
700 a.C.), com os castros de S. Pedro, Dornes e de Santa Maria Madalena. Esta ocupação
estende-se, nestes casos, pela Idade do Ferro, acabando depois por serem romanizados. O
Homem fixou-se aqui em plena Idade dos Metais e a primeira actividade económica que
deixou vestígios de exploração sistemática na região é relacionada com a metalurgia (2).
Um exemplo da consequência da actividade enumerada, são as conheiras nas margens do
Zêzere. Estas estendem-se pelos concelhos de Abrantes, Tomar, Ferreira do Zêzere, Sertã e
Vila de Rei. Apesar de parcialmente cobertas pela albufeira do Castelo de Bode, as conheiras
podem atingir uma dimensão surpreendente (a da Bairradinha, no concelho de Ferreira do
Zêzere, ocupa uma área de 45 000 m2), revelando uma exploração num longo período de
tempo e recorrendo a grande quantidade de mão-de-obra (2). Na freguesia de Cernache do
Bonjardim, existem as conheiras do Almegue, do Sambado e da Várzea de Pedro Mouro, no
limite oeste da freguesia (3) e só visíveis quando o nível de água da albufeira está inferior ao
da cota máxima – ver figura 5.

Figura 5 – Conheira da Várzea de Pedro Mouro (fonte: (3)).

Há também muitas referências à riqueza que as margens do antigo Zêzere tinham em ouro. A
garimpagem deste metal precioso perdurou na memória e no imaginário da região e em
meados do século XX ainda se garimpavam as suas areias (antes da subida das águas da
albufeira) (2).

2.4. O rio e a pesca
Em relação à pesca, esta constituía um elemento importante na economia medieval e, neste
aspecto, a zona era importante porque era muito rica em peixe. Desde cedo a importância da
pesca nestas águas está documentada, sendo que o registo mais antigo que se conhece é um
decreto de D. Afonso V, datado de 1462. Este decreto regulamenta a pesca do sável com
caneiros (pensa-se ser uma forma ou técnica de pesca) (2) – veja-se figura 6.
A diversidade de espécies que povoavam as águas era maior que depois da construção da
barragem, segundo testemunhos do século XVIII e XIX apresentados em (2). A mesma fonte
refere que Pinho Leal, na obra Portugal Antigo e Moderno (1873-90), depois de descrever e
enumerar os pegos (local fundo do rio, poço) junto a Dornes, diz o seguinte: “nestes há muito
peixe: eirozes, trutas, bogas, barbos e bordalos, todos muito saborosos. Têm-se pescado aqui
barbos de 12 kg! Também, no tempo da criação, aqui se pescam sáveis e lampreias”.
Em (3) admite-se que é provável que as técnicas de pesca se tenham modificado antes e
depois da existência da Barragem do Castelo de Bode, razão pela qual esta construção é um
marco histórico no Ordenamento e Património da região.
Naturalmente, a pesca trazia associadas actividades, como a construção de barcos ou a
manufactura das redes, artes ainda hoje continuadas em Dornes (2) – ver figura 7.
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING UBI2011 - 28-30 Nov 2011 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

Estes barcos são típicos desta zona e chamam-se abrangel ou barco de três tábuas. Em
praticamente todas as figuras que mostrem barcos no rio, estes são os abrangel, ainda hoje
utilizados e fabricados em Dornes, como mostra a figura 7.

a)

b)

Figura 6 – a) Gravura de Alfredo Keil que retrata as actividades no rio Zêzere antes da barragem do Castelo do Bode
(fonte: (2)); b) A pesca como actividade económica no rio actual (fonte: (2)).

a)
b)
Figura 7 – Actividades ligadas à pesca no Zêzere: a) construção de barcos (fonte: (2)); b) manufactura de redes
(fonte: (2)).

Antes da barragem do Castelo de Bode (1931) as duas ribeiras – Cerdeira e da Sertã – eram
abundantes em peixe bem como o Zêzere em que se pescavam barbos, bogas, trutas, enguias,
sáveis e lampreias. Com a subida das águas a maioria destas espécies desapareceu do local,
encontrando-se actualmente achigãs e percas.

2.5. As vias de comunicação e o rio
Durante a Idade Média os rios desempenhavam um papel fundamental na circulação das
mercadorias, sendo mais rápido, barato e seguro que viajar por estrada. Mas o rio também
era um obstáculo para quem queria transitar entre as duas margens. Para resolver este
problema, existiam as barcas de passagem (2).
No período romano, os viajantes chegados da estrada da Sertã, usavam esta solução para
transpor o rio e chegar a Dornes, continuando daí o seu caminho. Como a velha estrada
romana manteve serventia medieval, a barca de Dornes continuou a desempenhar a sua
função, mas agora explorada pelos senhores da Comenda, os Templários e os seus
continuadores, a Ordem de Cristo, que recebiam a renda do barqueiro. Porém, em 1835,
extintas as Ordens religiosas (1834), a iniciativa particular de José Manso estabeleceu outra
barca, 2 km mais a jusante de Dornes, no Vale da Ursa, abrindo uma estrada de acesso para
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aí. Ainda que este caminho fosse pior, era mais curto que o de Dornes e passou a ser usado de
tal maneira que os viajantes deixaram de passar pela vila, perdendo-se o uso do caminho
anterior e da sua barca (2). Segundo o mesmo autor, esta situação manteve-se até 1895,
quando o Governo Fontista (Fontes Pereira de Melo) transformou em estrada de macadame o
caminho pedregoso aberto por José Manso e inaugurou a ponte metálica. Esta ponte pôs a
Sertã em comunicação com Tomar e foi utilizada até à construção da barragem do Castelo de
Bode, sendo submersa pela subida das águas da albufeira. O seu tabuleiro encontra-se
actualmente a uma profundidade aproximada, de 15 metros. Em sua substituição foi
construída, poucos metros a montante, a ponte actual. Iniciada em 1949 e inaugurada em
1951, é um projecto do Eng. Edgar Cardoso (2).

Figura 8 – Enchimento da albufeira da barragem do Castelo do Bode, com a ponte metálica e a de betão. A ponte
metálica, em primeiro plano, ficará então submersa (fonte: (2)).

A ponte da Bouçã, que liga a freguesia de Cernache a Figueiró dos Vinhos, foi terminada em
1928. A ponte do Porto dos Cavalos, que liga a freguesia de Cernache e a de Palhais, foi
construída em 1889 (3).
As povoações situadas ao longo de rios ou ribeiras navegáveis utilizam o transporte fluvial
para se deslocarem entre as duas margens. Ainda existem barcos tradicionais em aldeias
como Moinhos da Ribeira, Sambado e Várzea de Pedro Mouro (3) – veja-se a figura 9.

a)

b)

Figura 9 – a) Travessia do Zêzere feita num abrangel (fonte: (2)); b) Barcos atracados na aldeia de Moinhos da Ribeira
(fonte: autores).

3. A subida das águas
A construção da barragem de Castelo do Bode, com o nascimento da respectiva albufeira,
teve um extraordinário impacte no ambiente e na estrutura socioeconómica da região (2).
Segundo o mesmo autor, a albufeira de Castelo de Bode nasceu em 1950, quando ficou
concluída a barragem com o mesmo nome. As obras começaram em Março de 1946; em Abril
de 1950, iniciou-se o enchimento da albufeira; em Janeiro de 1951 entrou em funcionamento
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o primeiro grupo gerador. A aldeia dos Moinhos da Ribeira, na margem da Ribeira da Sertã,
ficou provavelmente com os moinhos submersos pois actualmente não se encontram
praticamente nenhuns vestígios da sua existência (4).
A subida das águas foi um processo doloroso para os habitantes da freguesia, uma comunidade
fortemente agrícola e enraizada na terra. Logo à partida porque os melhores pedaços de
terreno, os nateiros, abundantemente irrigados pelas tradicionais rodas, ficaram submersos,
bem como vários casais e boa parte das povoações, como Dornes ou o Rio Fundeiro; depois,
porque o processo de indemnizações foi longo e conflituoso, beneficiando a parte mais forte,
chegando muitos dos antigos proprietários a nunca receber qualquer compensação (2).
Porém, não foi só ao nível dos terrenos que as perdas foram grandes. Outro problema gerado
pela subida das águas foi o problema da moagem do trigo: não existindo uma unidade de
moagem industrial nas redondezas, e tendo sido o cereal moído nos moinhos e azenhas do
Zêzere ou das ribeiras afluentes, ficando esses moinhos e azenhas submersas de repente, o
povo ficou sem ter onde moer o trigo (2).
As gerações nascidas depois de 1950 têm a imagem do rio/albufeira, faltando a memória do
Zêzere primitivo. Para vermos como era o rio na região, restam as gravuras de Alfredo Keil,
alguns postais ilustrados e raras fotografias (2).

4. Observações finais
É indubitável que a construção da barragem do Castelo do Bode é um marco importantíssimo
no estudo do Ordenamento do Território da região. Dever-se-ia mesmo dividir o estudo desta
freguesia em “antes e depois da barragem”, tal foi o impacte que esta teve na sua zona
ribeirinha, a nível da paisagem, economia, património e modus vivendi das populações.
Uma grande obra de engenharia, neste caso uma barragem, tem um impacte local enorme,
maior do que se pode sentir. Quando se fala no “impacte” de determinado projecto,
dificilmente se consegue senti-lo de perto, aperceber-se do real impacte dessa obra.
O presente relato tem como um objectivo dar a perceber os vários aspectos que uma obra
desta envergadura pode alterar, e como a barragem influi uma população e faz com que esta
se veja obrigada a reagir e a adaptar-se à nova realidade. Outro objectivo deste artigo é
fornecer informação para um estudo de impacte ambiental de barragens e de
empreendimentos semelhantes. Sabe-se, por exemplo, que a truta é um peixe que necessita
de uma água movimentada, bem oxigenada e fresca, assim, o seu desaparecimento é um
indicador da degradação da qualidade da água: viu-se que esta e outras espécies de peixes,
que viviam no “velho rio” foram substituídas por outras que proliferam no “novo rio”, a que
corresponde uma albufeira com águas paradas. Outras razões possíveis para esta mudança são
a poluição por detergentes (fosfatos), resíduos agrícolas (fertilizantes), resíduos das fábricas
têxteis da Covilhã, resíduos mineiros da mina da Panasqueira, entre outros.
Grandes obras representam normalmente benefícios para muitos mas, normalmente, à custa
do sacrifício de outros.
Crê-se que este tema é actual, com a construção das novas nove barragens em Portugal.
Ainda recentemente este tema foi objecto de uma peça jornalística apresentada num canal
de televisão português. Muita coisa desaparecerá; muita coisa se perderá; muita coisa se
ganhará, segundo os decisores dos projectos. Contra eles estão algumas pessoas que ficarão
directamente afectadas e também os ambientalistas (entre outros) pois, segundo um dos
especialistas em ambiente que foi entrevistado, sendo uma albufeira um sistema artificial,
desaparecerão as espécies nativas, tal e qual como aconteceu com a barragem do Castelo do
Bode, só que à época não existiam preocupações ambientais.
Numa população onde ainda hoje a maior parte das pessoas se dedica a uma agricultura de
subsistência (4), a perda dos campos de cultivo foi um golpe quase fatal, exercendo uma
pressão ainda maior para a saída da população.
Nesta perspectiva, aos cernachences, assim como todos os que são influenciados pelas
grandes obras de engenharia, deveríamos nós, cidadãos nacionais, agradecer o seu sacrifício e
coragem na adaptação a uma nova realidade.
Quanto a este passado, que aqui é relatado, cabe a todos nós revivê-lo, pois é tão rico como
desconhecido, e não o deixar cair no esquecimento.
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Abstract
Since the Homeostasis in its essence, it‘s about action and reaction, an “homeostatic” architecture needs a deep
understanding of the climate conditions, such as, temperature, sunlight, air quality, precipitation among others.
Therefore the homeostasis in the architectural world requires an architecture that is able to produce the dynamic
equilibrium, because the environment in which we live is constantly changing.
It also calls for a change in the way we build, in order to minimize the impacts that the building sector has on the
climate change scenario. In this sense, an analysis into the mechanisms and functioning of key aspects of homeostasis
is studied, using the human body as model.
Keywords: Adaptability, Climate Change, Homeostatic Architecture.

1

Introduction
0B

When it comes to long-term changes in weather pattern, we are dealing with Climate Change
and recent studies indicate that such changes have been occurring globally and will continue
to occur in the future, mostly due to human interference in the environment over the past
decades. Therefore, climate change has become one of the biggest challenges society faces in
the future. It is believed that even if mitigation measures are implemented, these changes
will continue to occur making the adaptation a necessity for countries around the world.
In this matter, the building sector it is responsible for 48% of total energy consumption
associated to greenhouse gases in U.S.A. (1). In Europe the total energy consumption
associated to greenhouse gases is about 40% (2).
Therefore it is necessary to reduce the energy consumption of buildings, associated to GHG
emissions. This is possible through the development of projects that replace fossil energy
sources used by renewable energy sources. In this context, the case study here presented,
developed under homeostasis principles will contribute to minimize, or at least to not
increase the GHG emissions, since it is a 100% energy efficient proposal.

2

Homeostatic Architecture
1B

Homeostasis it’s a word from Greek where homeo = similar or equal, stasis = static. It’s used
to describe the ability that an organism has to adjust its internal environment, maintaining it
stable, when exposed to external actions. This capacity that the living organisms have
consists of a set of active processes which origins the so called “dynamic equilibrium”.
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The human body has a homeostatic control system that regulates all the body variables. The
system is composed by a Receptor, a Control centre and an Effector (3). Therefore, a
homeostatic building should have, a homeostatic control system that controls its variables
which are: Temperature, Ventilation, Energy and Water (figure 1).

Figure 1 - Functioning scheme of homeostatic building

The regulation of these variables works as follows (figure 2):

Figure 2 - Homeostatic Control System

−
−
−
−
−

The system has an optimum value for the variable, in other words, a set point;
When changes occur in the variable in question, that stimulus will be detected by the
system receptor;
The receptor after detecting the stimulus sends information to the control centre;
After the input of information in the control centre, follows the output of information
to the effector;
The effector, in turn, responds by returning the variable to homeostasis.
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How would be an architecture that could regulate its internal environment due to the changes
that constantly occur outside? What are the advantages of architecture of this level? The
purpose of this paper is to present a case study of this type of architecture developed under
homeostatic architecture concepts trying to reduce the effects of climate change.

2.1 Analogy: Human Body – Building
2B

An analogy between the human body and the building was established in order to better
understand how homeostasis could be applied to architecture (4), (5).
The analogy was divided in 5 parts, all related to homeostasis in the human body:
−
−
−
−
−

Homeostatic control system;
Temperature;
Energy;
Ventilation;
Water.

Homeostatic Control System
Analysis of the functions of Homeostatic Control System (table 1):
−
−
−

The brain is the centre of the nervous system;
The hypothalamus is a constituent of the brain and its function is to control the
vegetative functions of the body.
The nerves function is to send information to the hypothalamus.
Table 1 - Analogy between the Human Body and Building - Homeostatic Control System
HOMEOSTATIC CONTROL SYSTEM
HUMAN BODY
BUILDING
Brain
Computers/Software
Hypothalamus
Controller
Nerves
Sensors

Temperature
Analysis of the functions of the variable temperature (table 2):
−
−
−
−

The heart function is to pump blood;
The blood circulates through the blood vessels;
The blood vessels regulate the intensity of heat loss from the blood through the skin
via vasoconstriction and vasodilatation;
The skin protects the internal organs.
Table 2 - Analogy between the Human Body and Building - Variable Temperature
TEMPERATURE
HUMAN BODY
Heart
Blood
Blood vessels
Skin

BUILDING
Heatpump air/water
Water
Pipes
Walls, Roof, Doors and Windows
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Energy
Analysis of the functions of the variable energy (table 3):
−
−
−

The nutrients are extracted from the food ingested;
The cells absorb the nutrients and turns it into energy;
The energy stored in the body is in form of fat or glycogen.
Table 3 - Analogy between the Human Body and Building - Variable Energy
ENERGY
HUMAN BODY
Nutrients
Cells

BUILDING
Sunlight
Photovoltaic panels
Accumulator and Phase Change
Materials

Fat and Glycogen

Ventilation
Analysis of the functions of the variable ventilation (table 4):
−
−

The mouth and nose allow the entry and exit of air;
The alveoli allow oxygen diffusion into the pulmonary blood and carbon dioxide out of
the pulmonary blood;
Table 4 - Analogy between the Human Body and Building - Variable Ventilation
VENTILATION
HUMAN BODY

BUILDING
Doors and Windows – Natural
ventilation
Distributors pipes – Forced
ventilation

Mouth and Nose
Alveoli

Water
Analysis of the functions of the variable water (table 5):
−
−

The kidneys are mainly responsible for the plasma filtering and to remove unwanted
substances through urine and return the necessary to the blood;
The stomach has the job of storing food and their subsequent transformation into
substances that are then absorbed by the cells.
The bladder stores urine produced by the kidneys which is subsequently expelled from
the body.

−

Table 5 - Analogy between the Human Body and Building - Variable Water
WATER
HUMAN BODY
Kidneys
Stomach
Bladder

BUILDING
Filter feeders
Reservoir Input
Reservoir Output

2.2 Case Study
3B

Based on the concept of homeostasis and the analogy drawn between the human body and the
building, was developed a prototype of a homeostatic building (figure 3), composed by a set
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of systems linked to the variables (temperature, energy, ventilation and water), which
together regulate the internal environment of the building (6).

Figure 3 - The Homeostatic Building Prototype

Figure 4 – Floor plan of the homeostatic building prototype
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Characterization of systems implemented in the prototype


Homeostatic Control System

The homeostatic control system is responsible for regulating the "metabolism" of the
prototype by adjusting all variables.
With the use of technology, all data of the variables of the prototype can be controlled.
Thus, the "brain" of the prototype (computer / software) receives the data recorded by a
set of sensors about:
−
−
−

Temperature variations;
Air quality;
Consumption / production / storage of energy and water;



Temperature

The ideal body temperature is 37 º C thus to regulate the temperature inside the building is
necessary to define in the homeostatic control system the ideal temperature, for example 22
º C. Therefore when occur variations in this value, the system activates the negative feedback
mechanism that returns the variable to its optimal value. Since the variable is temperature
returning to the ideal value means raising or lowering the temperature according to season.
The regulation of the temperature in the prototype is made by three ways. First, by radiation
through a set of pipes those in an analogy to the human body represent the blood vessels. The
pipes are oriented in the east-west axis, embedded in the walls of the facade, east, west,
roofing and slab. Through a heat pump air-water, which represents the heart, cold / hot
water is distributed through the pipes heating / cooling the housing depending on the season.
The configuration of the tubes is also based on the distribution of the veins of a leaf in order
to provide a better distribution of water throughout the building. Second, by conduction /
convection through the convection air system using photovoltaic panels on the south facade
of the building. The system consists of a space posterior to photovoltaic panels and two holes
top and bottom, which are controlled manually. In winter, to warm the interior space the
user can open the two holes, allowing a continuous circulation of air between the inner and
posterior space of the panels. In summer, two situations may occur:
− All the heat produced in the photovoltaic panels, is directly expelled to the outside;
− All the heat produced inside the building is expelled to the outside.
In mid-season the system works by pre-heating fresh air that is heated in the space posterior
to the panels, and introduced into the building. And third, the temperature is regulated by
evaporation through a reflecting pool located on the south side of the building in order to
cool the façade through the evaporation of water.


Energy

The regulation of energy in the building is performed using the following expression:
Energy Consumption = Energy Production
(Heat + work + energy storage)
Therefore the amount of energy consumed by the building shall be equal to the amount
produced. Energy production is accomplished through photovoltaic panels that cover the
entire roof of the building and partially the south facade and the total electricity produced it
is used for:
− Domestic uses;
− Storage.
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As a way to save the energy produced, the homeostatic control system of the building records
the total amount produced, and the user can establish a hierarchical system for equipment.


Ventilation

The renewal of the air inside the building is done through natural cross-ventilation system in
the south-north direction, and by forced ventilation system with heat recovery.


Water

The regulation of water in the building is accomplished through two processes:
−
−

Control of waste - through reservoirs which collect the waste which is then filtered
and reused in the building;
Utilization of rainwater - collected in tanks and then filtered and used in the building.

The heating of domestic water in the building is done through the recovery, by the heat
pump, of the energy contained in the air that is expelled from the building as heat. The
technology can recover the energy in the air, as heat, and use it to heat water.
The homeostatic control system records the amount of water collected and consumed, and as
well as in the human body, there must be a balance between the amount of input and output
of water.
Another aspect also related to the variable of water is the behaviour of the prototype in
situations of flooding. Therefore, was developed a system that allows the building to follow
the rising level of water at a maximum height of 3.5 m. The combination of metallic
structure, SIP panels (Structural Insulated Panels), structural and lightweight concrete slab
with a core of expanded polystyrene, the latter being the key to the system, resulted in a
lightweight and durable construction. So through eight pillars spread over the prototype, the
building can rise and fall as the water level.

Prototype Metabolism
The metabolism of the prototype will be presented by the following diagrams explaining the
operation of the building during the following seasons:
−
−
−

Winter - day / Winter - night;
Summer - day / Summer - night;
Spring and Autumn - day / Spring and Autumn - night.



Winter - Day / Winter – Night

In winter, during the day the building is heated by the system of "veins" with the distribution
of hot water, and by forced ventilation with heat recovery. The interior walls are lined with
phase change material that absorbs and stores heat radiation during the day and releases it at
night (figure 5).
At night the system of veins is inactive, while the ventilation system is active. The ventilation
system provides fresh air that is preheated before entering the prototype, and also expels out
the stale air from inside the building. This ventilation process occurs both day and night
(figure 6).
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Figure 5 - Scheme of metabolism of the prototype during the day in winter

Figure 6 - Scheme of metabolism of the prototype during the night in winter



Summer - day / Summer – night

In the summer during the day, the building is cooled by the system of veins, with the
distribution of cold water, and also through the ventilation system with heat recovery.
The fresh air supplied by the forced ventilation system is pre-cooled before entering the
building, and all the stale air from inside the building is expelled out through the system.
The phase change material applied on the interior walls absorbs and stores heat radiation
during the day (figure 7).
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Figure 7 - Scheme of metabolism of the prototype during the day in summer

During the night both, the veins system and the ventilation system, stays inactive. Therefore,
at night only natural ventilation is used to cool the building. Also all the heat stored by the
walls, are released at night (figure 8).

Figure 8 - Scheme of metabolism of the prototype during the night in summer



Autumn and spring - day / Autumn and spring - night.

In mid-season, during the day the veins systems and the forced ventilation system stays
inactive and only natural ventilation is used to regulate the internal temperature of the
building. At night, the forced ventilation system is the only one running. The walls absorb and
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store the excess of heat radiation during the day, and all the heat radiation stored is released
at night, when the temperature drops (figure 9).

Figure 9 - Scheme of metabolism of the prototype during the day and night in autumn/spring.

The constructive solution of the prototype resulted in a lightweight and rugged construction
capable of reacting to outside stimulus and above all 100% energy efficient.

2.3 Conclusion
4B

This research had two main focuses: homeostasis in architecture, and climate change. The
aim was to create a prototypical design solution based on the concept of homeostasis in the
human body in order to minimize the effects of climate change. It is hoped that the research
work carried out will create new ways in order to enhance our understanding regarding the
effects of climate change on buildings and also contribute for a change in the way we built
enabling replacement of old practices with new ones.
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Resumo
Os modelos de comportamento mecânico do solo residual por formulação matemática têm uma melhor aproximação
quando se usam os métodos estatísticos, considerando-se a forte heterogeneidade das suas propriedades. Sendo o
solo um corpo contínuo e adoptando os métodos próprios na análise das distorções, com deformações essencialmente
volumétricas, é necessário ter um sistema para a análise do comportamento mecânico desde o início do
carregamento até à rotura. Assume-se que o comportamento plástico dos solos é muito complicado de ser avaliado.
O uso da lei hiperbólica, fazendo o ajuste da escala das deformações, com parâmetros correctivos, leva a curva de
tensão à convergência em pontos singulares da curva experimental usando-se formulações empíricas alternativas. A
modelação hiperbólica permite reproduzir os valores dos módulos de deformabilidade tangente iniciais de um modo
consistente em condições K0 1, mas assume dificuldades de ajustamento à curva experimental quando o provete
conserva alguma estruturação.

Abstract
Mechanical behaviour models of residual soil by mathematical formulation have a better approach when using
statistical methods, considering the strong heterogeneity of their properties. Being the soil a solid body and adopting
the proper methods in the distortions analysis, essentially volumetric deformation, it is necessary to have a system to
analysis the mechanical behaviour from the beginning of loading up to failure. It is assumed that the plastic
behaviour of soils is very complicated.
The use of hyperbolic law by adjusting the scale of deformations with corrective parameters leads the stress curve to
convergence on singular points of the experimental curve using alternative empirical formulations.
The hyperbolic modelling allows to reproduce the initial values of the tangent modules of deformability in a
consistent way in K0 1 conditions, but takes some adjustment problems to the experimental curve when the
specimen retains some structure
Palavras-chave: Solo residual; Tensão-deformação; Modelo hiperbólico
Keywords: Residual soil; Stress-strain; Hyperbolic law

Modelo hiperbólico
O modelo hiperbólico é aplicável nas análises dos elementos finitos, com a definição dos
parâmetros a partir dos resultados dos ensaios triaxiais convencionais e para diferentes
tensões médias efectivas iniciais (p´0) ou tensões de confinamento ( 3). O modelo hiperbólico
é de fácil utilização e os parâmetros obtidos têm significado físico, embora não reproduzindo
correctamente as condições in-situ, porque não satisfaz as condições de anisotropia. É válido
para o patamar de tensão desviatória ou de corte, usando o critério de rotura de tensão de
corte máxima ( 1- 3)max (1). Hardin e Drnevich (1970) (2) e os seus colaboradores usaram para
representar as curvas de tensão - deformações uma hipérbole do tipo:
,

a
1

3

a b

sendo,

a
1

(1)

a

a b

a

uma recta. Os módulos de deformabilidade inferidos desta variação

3

hiperbólica com a extensão axial ( a), na dedução dos parâmetros modeladores, dependem do
grau de regressão dos troços de curva. Estabelece-se uma metodologia para determinar os
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parâmetros a e b, relacionados com o módulo de deformabilidade (a=1/E i) e a tensão última
ou assintótica [b=1/( 1- 3)ult] obtida nos ensaios de corte e que é um indicador da resistência
do solo (3). O valor correspondente a ( 1- 3)ult, determina-se a partir dos resultados de corte
em ensaios triaxiais e por assimilação hiperbólica, relacionando-se com a tensão corte na
rotura ( 1- 3)rot ou ( 1- 3)max, através de:
( 1- 3)rot = Rf( 1- 3)ult,

(2)

sendo Rf , o coeficiente de rotura que pode variar entre 0,5 e 0,9.
A variação de ( 1- 3)rot com 3 é dada pela expressão de Mohr – Coulomb:

1

2c . cos
2 3sen
1 sen

3 rot

(3)

Alguns solos apresentam diminuição do ângulo de resistência efectiva ao corte (
aumento da tensão de confinamento que é expressa pela equação:

0

log

0)

com o

(4)

3

pa

Em que 0 é o ângulo de resistência ao corte inicial e
0 , o coeficiente de decréscimo do
mesmo ângulo que é traduzido em envolventes de rotura curvas.
Atendendo que as curvas tensão de corte versus extensão axial (q: a) se aproximam de uma
hipérbole e considerando a rigidez dada por incrementos, temos q= a/a, para pequenas
deformações, e q=1/b, para grandes deformações. A tensão máxima de compressão é atingida
antes da curva tender assimptoticamente para a tensão corte última e para valores de Rf
menores que um. A formulação da curva teórica com base no modelo está ilustrada na Figura
1.
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5,0E-04

( 1- 3) rot

4,5E-04
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4,0E-04
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a/

a/q
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Ei
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Figura 1- Modelação e representação hiperbólica da curva tensão-deformação (A-nc: p´0=200 kPa): a) curva de
regressão; b) modelo hiperbólico (4).

A determinação do módulo de deformabilidade tangente em qualquer ponto da curva é feita
por derivação da Equação [1] em ordem à extensão axial ( a), considerando que Ei depende da
tensão de confinamento, propondo-se a Equação [5]:
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n

Ei (th )

(5)

3

K . pa

pa

Em que pa representa a pressão atmosférica, K e n são os parâmetros determinados a partir
dos resultados de corte em ensaios triaxiais a diferentes tensões de confinamento. A Figura 2
ilustra a determinação destes parâmetros, utilizando para o efeito o exemplo da amostra Asc.
Combinando as Equações (3) e (5), a expressão geral do módulo de deformabilidade tangente
é a seguinte:

Ei (th )

1

2

R f 1 sen
2c . cos

1

2

3

3 sen

n

K pa

(6)

3

pa

1,80

log (Ei/pa)

log (Ei /pa) = 0,0883log( ´ 3/pa) + 1,503
R2 = 0,9523

n
1,70

1

K

A-sc
Linear ( A-sc)

1,60
1,7

1,9

2,1
2,3
log ( ´3/pa)

2,5

2,7

Figura 2 – Variação do módulo de elasticidade tangente inicial com a tensão de confinamento para a amostra de solo
remoldado (A-sc).

No modelo hiperbólico, o módulo de elasticidade calculado na descarga e recarga Edr,
(necessário também na modelação hiperbólica) tem o mesmo valor e relaciona-se com a
tensão de confinamento pela expressão:
n

Edr

K dr . pa

3

pa

(7)

Modelação dos resultados
Neste tipo de solo residual granítico estruturado e remoldado com diferentes densidades
relativas, pode haver três distintos comportamentos do alinhamento hiperbólico, devido à
cedência da estruturação e da fábrica que é progressiva. Os cortes são a diferentes tensões
efectivas de confinamento de compressão de modo drenado. Assim, definem-se três
alinhamentos a saber:
E i(th) [88; 90] % de ( 1- 3)max - módulo deduzido a partir da zona de baixas tensões
distorcionais aplicadas pela baixa extensão axial ainda incrementada, pelo que a estruturação
e a fábrica estarão em grande parte ainda preservadas.
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E f1(th) [32; 55] % de ( 1- 3)max - módulo deduzido a partir de um estado distorcional
correspondente a K0=0,5 (Viana da Fonseca, 1996), onde os valores alinham hiperbolicamente
sobre a forma da recta

a
1

a b

a

.

3

E f2(th) [0; 10] % de ( 1- 3)max - correspondente ao módulo de deformabilidade perto da rotura,
impondo uma extensão axial em que, os valores aqui deduzidos para a tangente inicial,
estarão fortemente afectadas pela desestruturação provocada pela deformação.
Recorre-se à correlação linear do tipo da Figura 1, através do método dos mínimos quadrados,
seleccionando-se o troço de recta inicial correspondente ao intervalo [88 a 90] % da a para se
atingir ( 1- 3)max e daí, retirar-se o módulo de deformabilidade tangente inicial e comparar-se
com o experimental. Recorre-se ainda ao troço correspondente à correlação linear dos pontos
correspondentes ao intervalo [0 a 10] % da a para se atingir ( 1- 3)max, pelo melhor
ajustamento da curva de corte teórica com a experimental e comparar-se os módulos de
deformabilidade. Neste ajustamento carece a interactividade entre os diferentes troços de
recta e os valores correspondentes a e b, para melhor ajustamento, e isto, pelo carácter
anisotrópico e das fábricas diferenciadas e evolutivas com o incremento de 3.
As curvas experimentais e modeladas hiperbolicamente no espaço q: a, para p´0 = 50, 100 e
200 kPa, para os solos residuais graníticos remoldados e com diferentes volumes específicos,
=1,397 a 1,488 (A-sc - amostra densa), e =1,601 to 1,621 (A-nc - amostra solta) apresentamse nas Figuras 3 a) e b).
Para o solo menos denso, A-nc, verifica-se um ajuste razoável para níveis distorcionais da
ordem de 5 a 10% de ( 1- 3)max, derivado da sua maior isotropia (Figura 3a). Para o solo mais
denso, A-sc este ajustamento já está dependente de p´0 e da própria fábrica desenvolvida no
processo de compactação (Figura 3b).
700
600

CID50-Lsc-Hiper
a =[88-90]%de q f
CID100-sc-Hiper
b=1,364E-05
CID200-sc-Hiper
a=2,108E-05(p´0=200 kPa:A-sc)

700
600

500

a =[0-10]%de

qf

b=1,327E-05
a=7,495E-05(p´0=200 kPa:A-nc)

400

500
q (kPa)

q (kPa)

800

CID50-nc-Hiper
CID100-nc-Hiper
CID200-nc-Hiper

300

a =[0-10]%de q f
b=2,079-05
a=1,303E-04(p´0=100 kPa:A-nc)

200

a =[88-90]%de q f
b=1,712E-05
a=4,000E-05(p´0=100 kPa:A-sc)

400
300

a =[88-90]%de q f
b=3,947E-05
a=2,186E-05(p´0=50 kPa:A-sc)

200
100

a =[0-10]%de q f
b=5,817E-05
a=2,742E-04(p´0=50 kPa:A-nc)

100

0

0
0

5

10
15
Extensão axial, a (%)

a)

20

25

0

5

10
15
Extensão axial, a (%)

20

25

b)

Figura 3- Variação de q com a extensão axial e a modelação hiperbólica para o ensaio tipo CID: a) amostra A-nc; b)
amostra A-sc.

O ajustamento a solos de baixa densidade relativa parece ser apreciável e tal facto vem
mostrar a dificuldade do ajustamento completo em grande medida devido à não linearidade
destes materiais heterogéneos e de estrutura fechada, particularmente para níveis
distorcionais elevados. Na amostra A-sc, para o fim em vista, na modelação hiperbólica
verifica-se um ajustamento razoável com as curvas experimentais para a baixas.
O solo com estrutura preservada apresenta, relativamente às curvas teóricas, um bom
ajustamento só para níveis distorcionais baixos, melhorando com o nível de desestruturação,
seja por aumento da deformação, seja por aumento das tensões de consolidação. Para as
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tensões efectivas de consolidação isotrópica superiores, após se ter vencido a reserva
estrutural, o ajustamento é melhor, verificando-se por vezes dificuldade para o ajustamento
assimptótico para a tensão última [( 1- 3)ult=1/b]. Este comportamento está próximo do
observado na amostra de maior densidade relativa.

Módulos de deformabilidade tangente iniciais
A quantificação do módulo de deformabilidade, dos grupos de amostras ensaiadas, fez-se
aplicando o modelo hiperbólico na relação q: a, ajustado para extensões axiais pequenas.
Tratam-se os valores dos ensaios triaxiais de compressão de modo a obter uma relação entre
o módulo de deformabilidade tangente e o estado de tensão em causa, considerando-se o
valor do coeficiente Poisson igual e constantes nestes ensaios a 0,25.
A determinação do módulo tangente inicial a partir da formulação do tipo hiperbólico de
primeiro grau, quando se tomam os pontos de ajuste correspondente à a inicial, na gama da
tensão de corte a entre 88 a 90% de ( 1- 3)max, conduz a valores mais baixos de
deformabilidade inicial, para tensões de consolidação baixas, pelas quais as ligações entre as
partículas ainda estão parcialmente intactas. Daí a dificuldade em modelar com uma lei deste
tipo, o comportamento mecânico de solos estruturados. As Tabelas 1 a 3 apresentam os
parâmetros modeladores, os valores de Ei (módulo de deformabilidade inicial experimental) e
Ei(th) (módulo de deformabilidade inicial por modelação hiperbólica) para dois ajustes de
dados [88 a 90% da a para ( 1- 3)max e 0 a 10% da a para ( 1- 3)Max], para as diversas
amostras.
Tabela 1 - Módulos de deformabilidade para as amostras remoldas (A-sc), obtidos em testes triaxiais e por modelação
hiperbólica.
Amostra

p´0
50

CD
A-sc

100
200

(%)
da
qmax
[88-90]
[0-10]
[88-90]
[0-10]
[88-90]
[0-10]
a

a 10-5
(1/kPa)
2,186
2,035
4,000
2,563
2,108
1,602

b 10-5
(1/kPa)
3,947
3,957
1,713
2,103
1,364
1,517

r
0,689
0,699
0,618
0,699
0,999
0,999

Parâmetros
Ei(th)=1/a
(MPa)
25,3
49,1
24,9
39,0
47,4
62,4

Ei
(MPa)
22,2

qult
(kPa)
160,0

qrot
(kPa)
222,3

Rf
0,7

28,8

289,5

383,3

0,8

53,9

588,0

611,2

1.0

Quadro 2- Módulos de deformabilidade para as amostras remoldas (A-nc), obtidos em testes triaxiais e por modelação
hiperbólica.
Amostra

p´0
50

CD
A-nc

100
200

(%)
da
qmax
[88-90]
[0-10]
[88-90]
[0-10]
[88-90]
[0-10]
a

a 10-5
(1/kPa)
1,456
27,42
7,770
13,02
6,762
7,495

b 10-5
(1/kPa)
9,026
5,817
3,381
2,079
1,441
1,327

r
0,979
0,978
0,986
0,986
0,985
0,986

Parâmetros
Ei(th)=1/a
(MPa)
6,7
3,7
12,8
7,7
14,8
13,3

Ei
(MPa)
7,9

qult
(kPa)
151,2

qrot
(kPa)
151,2

Rf
1,0

10,8

310,2

324,1

0,9

15,9

597,7

597,7

1,0

Quadro 3 - Módulos de deformabilidade para as amostras estruturados (A-EB), obtidos em testes triaxiais e por
modelação hiperbólica.
Amostra

p´0
50

CD
A-EB

100
200

(%)
da
qmax
[88-90]
[0-10]
[88-90]
[0-10]
[88-90]
[0-10]
a

a 10-5
(1/kPa)
4,893
7,473
4,283
4,451
2,886
2,449

b 10-5
(1/kPa)
2,881
2,496
2,140
1,776
1,080
1,431

r
0,901
0,954
0,964
0,975
0,959
0,959

Parâmetros
Ei(th)=1/a
(MPa)
20,4
13,4
23,4
22,5
34,6
40,8

Ei
(MPa)
32,5

qult
(kPa)
242,4

qrot
(kPa)
339,5

0,7

35,7

374,3

446,0

0,8

57,2

650,0

805,1

0,8
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Rf

Os valores dados para Ei(th) são muito sensíveis ao ajuste dos dados e por isso devem ser
considerados com alguma reserva, embora eles na generalidade estejam muito próximos dos
experimentais, sendo de facto mais conservadores. Os valores de Ei(th) calculados pela
Equação [7] estão muito próximos dos encontrados pela imposição do limite para a.
Os módulos de deformabilidade para as amostras remoldadas de baixa compacidade,
apresentam-se mais consistentes quando comparados com um material mais homogéneo. Nos
solos com estrutura preservada, a sua heterogeneidade dificulta o ajustamento do modelo
proposto enquanto a sua fábrica não é destruída. Os ensaios realizados a tensões de
consolidação efectiva isotrópica abaixo da tensão do limiar elasto-estrutural (p´0 100 kPa)
apresentam um incremento no módulo de deformabilidade tangente inicial. Após a cedência
estrutural a evolução de Ei(th) aproxima-se da observada pelas amostras remoldadas, com o
parâmetro Rf a tomar valores superiores a 0,9%. Quando o solo tem estrutura natural
preservada (A-EB), para p´0= 50 kPa, Ei(th) cresce, mas com o incremento das tensões
rapidamente passa a comportar-se como um material mais homogéneo. Um incremento na
tensão de confinamento isotrópica tende simultaneamente a levar as partículas a
aproximarem-se entre si e quebrar algumas ligações entre elas. O primeiro efeito tende a
incrementar o módulo de deformabilidade inicial e o segundo efeito pelo contrário provoca
uma quebra na rigidez.
Para grandes tensões isotrópicas de compressão, a rigidez inicial depende da porosidade
inicial. Para solos residuais densos, o aumento de contactos tende a compensar a diminuição
de rigidez esperada pela quebra das ligações estruturais e assim tem-se um primeiro
incremento na rigidez até à cedência do “cimento” e depois mantém-se constante. A Figura
4, mostra os ritmos de variação da rigidez, ao eliminar-se o efeito do estado de tensão com a
variação de Ei/p´0 função da tensão média efectiva inicial, p´0, embora subsista o efeito do
volume específico inicial ( ). A amostra estruturada (A-EB) mostra a fragilidade da estrutura
criada e ao seu colapso com o aumento de p´0.
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Figura 4 - Variação de Ei/p´0 com p´0 para os diferentes ensaios CD a diferentes tensões de consolidação efectiva
isotrópica para as amostras A-nc, A-sc e A-EB.

Conclusão
O modelo hiperbólico não reproduz correctamente a tensão deformação, por não satisfazer as
condições de cedência do corpo estrutural criado pela natureza, pela compactação, ou seja
pela anisotropia do solo. Para tensões efectivas médias de confinamento elevadas, após se ter
vencido a reserva estrutural, o ajustamento das curvas teóricas às experimentais é melhor,
mas com dificuldade para o ajustamento assintótico na tensão última. Contudo, os valores de
Ei(ht) calculados pela modelação hiperbólica, consideram-se algo conservadores, podendo em
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projecto ser considerados com um factor de segurança ainda que baixo, subestimando os
valores de rigidez para as amostras ensaiadas com preservação das prováveis ligações entre as
partículas.
Na modelação hiperbólica verifica-se que as curvas tensão–deformação dos ensaios triaxiais
convencionais realizados em amostras de maior compacidade, para as tensões efectivas de
consolidação mais baixas, p´0= 50 e 100 kPa, obtêm-se maus ajustamentos, notando-se um
primeiro ramo rectilíneo inicial para baixas extensões axiais. Após se ter vencido a reserva
estrutural o ajustamento é melhor. Esta análise também é válida para a amostra natural com
estrutura preservada que assume um comportamento mais isotrópico com o aumento das
deformações e tensões aplicadas. Esta amostra, tem um incremento na Ei(th) para p´0=50 kPa,
mas logo se torna com comportamento mais isotrópico. Este facto pode estar ligado à
associação do efeito da proximidade das partículas e o desenvolvimento de agregados rígidos
com ligações entre os finos.
A selecção do ramo inicial da relação tensão-deformação é importante na influência de Ei,
pela resposta constitutiva do solo. O módulo de deformabilidade tangente inicial, inferido da
aproximação hiperbólica, cresce com a tensão de confinamento, logo em profundidade.
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Abstract
This paper focuses on supplying the technical data of a forced-circulation solar thermal system located in Covilhã,
Portugal. This is an area of the Portugal with an excellent solar resource. It is followed by a description of the major
components of the system. Also, the results of energy balance estimation are duly presented.
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1. Introduction
The solar systems for domestic use are an alternative to traditional water heating equipment.
Thus, for temperatures between 40 and 70°C, it is necessary to use flat plate collectors that
have a coating, usually glass, causing a greenhouse effect inside. This type of collector
consists of an insulated aluminum frame where the absorber (copper tubes, welded to a thin
copper sheet painted black, where water circulates). It also contains a specific high
transmission glass sealed to the frame, and to increase the efficiency of the absorber,
selective plates are used (alloys of various metals with special treatment to the surface) [1].
There are two different solar systems for domestic use: 1) thermosyphon; 2) forced
circulation (Figure 1).

Figure 1 – Thermosyphon and forced-circulation solar thermal systems
Source: http://www.painelsolartermico.com/sistemas-solares-termicos/

The operation of both is basically the same, i.e., a collector captures the sun's rays and then
transfers heat to the water [2]
The thermosyphon system is used in hot climates where there is no risk of freezing, being the
most commonly used in homes because of their ease and operation independence, since the
circulation of water between the collector and the tank occurs by gravity. As for its
operation, the collector captures the direct and diffuse solar radiation. Through the
thermosiphon effect, the hot water rises to the tank and the cooler (higher density) goes
down to the collector to be heated. The tank is insulated, with minimal loss of heat during
the night period [2,3].
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For the forced solar system is essential to install the collector(s) on the cover and the bottom
tank, requiring a force - recirculation pump - to transport water from the tank to the
collector to be heated, and vice versa. It is a more aesthetic system than the previous one.
However, it requires more material and, consequently, the costs are higher. As for its
operation, the thermodiferential regulator, using two sensors, one located in the warmest
area of the collector and the other in the coldest zone of the tank, lights a recirculating
pump light so that the collector sensor measures the temperature warmer than in the tank.
The pump takes the cooler water of the tank to the collector to be heated, to then return to
the tank. If the collector temperature is equal to the tank, the regulator shuts-off the pump.
Thus, water has minimal heat losses in the tank, as this is properly insulated to its
consumption, which may be the next day [4,5].
From the economic point of view, solar systems for hotels have a shorter repayment period,
compared to a home system, because they need the same elements. There are other types of
applications where solar thermal technology could be used, such as solar dryers, agricultural
procedures, solar kitchens, industrial applications and power generation [6,7]. One of the
problems associated with solar thermal technology is its high initial cost. However,
equipments used in solar home systems for heating water, especially those constituting the
collectors, have a time span of 30 years or more. The tanks have a lifetime of 5 to 15 years
depending on water quality and the inner lining (black iron or stainless steel) [1].

2. Case study
The case study in question is that of a forced-circulation solar thermal system, in which the
collector is installed separately from the solar panels. This is placed vertically, which results
in a better stratification of temperature levels and, consequently, a greater use of solar
energy. This means that the support system runs during smaller time, which translates into
greater energy savings. Thus, if the collector is placed in a protected location, there is a
significant reduction of thermal losses of the deposit. Another advantage of this system
relates to its aesthetic, since the collector does not need to be placed on the roof (Figure 2).

Figure 2 – Forced-circulation solar thermal system
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The solar thermal system in question is installed in Covilhã, Portugal, and was placed under
the Measure "Solar Thermal 2009". The facility has been designed taking into account the
constituents of the household and its usage profile. In this particular case, the aggregate
consists of four users of hot water.

3. Solar thermal system components
3.1 Collector
They are installed outdoors, typically on roofs whose location is not affected by shading,
generally facing south and with the proper slope to the latitude of the place. The collectors
can be installed vertically or horizontally, having a high degree of effectiveness. Other
important features are: high life span, robust construction, weather and temperature
resistant, reduced heat loss, high levels of insulation (Figure 3 and Table 1).

Figure 3 – Collectors installed on the roof

3.2. Hot water tank
This equipment has the function of storing hot water. The main requirements to be
considered are: high heat capacity, reduced deposit volume, operating temperature
according to energy requirements, rapid response to consumer, good integration in the
building, low cost, security and long-term duration (Table 2). Typically these devices are
arranged vertically, to facilitate the stratification of the water, and through this provision
ensure that the water is warmer at the top of the deposit, which is precisely from where the
water is extracted for its sanitary use.

3.3. Primary circuit circulation pump
The movement of the heat transfer fluid in the primary circuit is realized with the help of
circulator pumps, which provide the fluid with the necessary energy for its transport at a
certain pressure. This energy must overcome the resistance that opposes the fluid passing
through the tube and the increase in height to keep the working pressure at any point of the
installation. The circulation pump is placed in the return of the primary circuit, i.e., the pipe
going to the collectors and the lower part of the installation to work with the appropriate
height gauge. Generally, these devices are of the centrifugal type, quiet and of low
maintenance.
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Table 1- Characteristics of the collectors

3.4. Differential thermostat with automatic control
The pumps must operate only when the collector may have a useful gain and should stop
when income is negative, i.e., when the temperature at the collector’s exit is lower than the
temperature of the deposit. This occurs either when the radiation is low or when the tank is
already hot, through the differential thermostat and temperature probes. The probes are
placed either in storage or in the collector. The thermostat compares the corresponding
temperature activating the pump when necessary.

3.5. Other system equipment
Previously, the most important equipments of the system were specified, but there are others
who are required to operate the system:
- Closed expansion vessel which serves to accommodate the spreading of the warming
waters;
- Air traps, in charge of evacuating the air in the heat transfer fluid;
- Safety valves that act as pressure limiting components of the circuits and are essential to
protect the elements of the facility;
- Thermostatic mixing valves that allow a rational use of water and energy.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING UBI2011 - 28-30 Nov 2011 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

Table 2- Characteristics of the accumulators

4. Performance of the solar thermal system
In this type of systems is difficult to make a comparison between the actual and estimated
values. Thus, it is always necessary to have a feedback of information on the performance of
the system by users of the same. That said, a usage profile was outlined with the following
characteristics (Figure 4):
- Temperature rating of drinking water: 50 ºC.
- Temperature of supply deposit: +/- 12 °C.
- Consumption profiles in liters.
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Figure 4 – Usage Profile
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Considering the usage profile, the monthly energy balance was obtained, presented in
Figure 5. After analyzing the results, it can be seen that in this system:
- The solar fraction is 64% with an overall annual yield of 43%.
- The solar system itself can provide a total output of 3459 kWh, to a total required level of
5401 kWh.
Provided kWh

Load kWh

Support kWh

290

December

209

November
161

October

500
236

460

225

September
August
July
June
May
April
March
February
January

452

291

97

414

318

31

404
374

38

366

87
327

126

404
414
452

327

151

310

213
222
229

460
488

274
451
289

210

500

Figure 5 – Monthly energy balance of the installation

However, after contacting with the users themselves, it was found that the system itself has
never needed any support for the hot water consumption from the month of April. This means
that the estimated value does not represent reality, being higher than anticipated, which is
always positive for the ultimate goal.
This type of analysis is highly important, to enable a rational and appropriate use of the
system, maximizing its usage. On the downside, we present the high initial investment cost,
as mentioned earlier, which is about 3000 €. However, for high hot water consumption needs,
the turnaround time is greatly reduced.
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Abstract
This paper focuses on supplying the technical data of a micro photovoltaic (PV) power plant located in Covilhã,
Portugal. This is an area of the Portugal with an excellent solar resource. It is followed by a description of the plant
and the equipment that make up the main system. The PV system is fully described, and the main results regarding
energy production and economic return are duly presented.
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1. Introduction
A photovoltaic (PV) system directly converts solar energy into electric energy. The main
device of a PV system is the solar cell. Cells may be grouped to form arrays and panels. A PV
array may be either a panel or a set of panels connected in series or parallel to form large PV
systems. Power-electronic converters, battery and charge controller are usually required to
process the electricity from the PV device [1].
All PV panels use silicon as the base material, mainly as monocrystalline or multicrystalline
cells, but more recently also in amorphous form. At the front of the panel electrical contact
is made by a metallic grid; at the back, contact usually covers the whole surface. An antireflective coating is applied to the front surface.
The modules in a PV array are usually first connected in series to obtain the desired voltage;
the individual strings are then connected in parallel to allow the system to produce more
current. They are then protected by encapsulation between glass and a tough metal, plastic
or fibreglass back. This is held together by a stainless steel or aluminium frame to form a
module.
Modules may be connected in series or parallel to increase the voltage and current, and thus
achieve the required solar array characteristics that will match the load. Typical module size
is 50Wp and produces direct current electricity at 12V (for battery charging for example)
[1,2]. Usually a PV panels has a duration of 20 years and the maintenance is generally small,
needing only to keep the panels relatively clean and make sure trees don't begin to
overshadow them [3].
The electrical energy produced by a PV system depends on its properties and on the incoming
solar radiation [4], known as irradiation.
The energy produced by a PV system during the day, which wasn’t consumed by loads, is
stored in batteries. Stored energy can be used at night or during the days with bad weather
conditions.
Batteries in PV systems are often charged/discharged; therefore, they must meet stronger
requirements than car batteries. There are many solar battery types available in the market.
The most often used are classic Pb acid batteries produced especially for PV systems, where
deep discharge is required. Other battery types, such as NiCd or NiMH are rarely used, unless
in portable devices. Hermetical batteries often consist of electrolyte in gel form. Such
batteries do not require maintenance. Typical solar system batteries lifetime spans from
three to five years, depending heavily on charging/discharging cycles, temperature and other
parameters. The more often the battery is charged/discharged the shorter the lifetime will
be.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING UBI2011 - 28-30 Nov 2011 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

Power-electronic converters are usually required to process the electricity from the PV
device. Power-electronic converters may be used to regulate the voltage and current at the
load, to control the power flow in grid-connected systems and for implementing the
maximum power point tracking (MPPT) on PV systems [6]. The typical configuration of a PV
system [1] is shown in Fig. 1.

Figure 1 – Typical configuration of a PV system [1]

The total cost of a PV system can be divided in: 1) investment costs; 2) maintenance costs;
3) replacement costs. Investment costs are the costs for the initial purchase, transportation
and installation of equipment, accounting for 70 to 75% of the system cost over its useful life
(between 15 and 20 years) [5].
The PV system maintenance costs occur during the lifespan of the system, representing
between 3 to 5% of the total system cost. Replacement costs occur when the batteries reach
the end of their useful life, representing between 20 to 27% of the total system cost
throughout their life [5]. The installing cost of a PV system is relatively high, but the
maintenance cost is very low. To meet the installing costs, funding mechanisms can be
sought, such as credit or rental.

2. Case study
This paper focuses on supplying the technical data of a micro PV power plant located in
Covilhã, Portugal. This is an area in Portugal with an excellent solar resource. The micro PV
power plant has its legal framework in the micro energy production program, applicable to
small power plants, designated by micro energy production, whose legal status is established
by Decree-Law No. 363/2007 of November 2.
The micro PV power plant registry is dated of July 2009, and has an installed rated power of
3.68 kW, under the subsidized tariff. The installation site is interconnected to the EDP grid,
which is assigned a delivery point of consumption and also a delivery point code of the
producer, with a single-phase electrical contracted power of 10.35 kVA. The PV arrays of the
micro PV power plant are shown in Fig. 2.
The energy delivered to the grid by the micro PV power plant is purchased by EDP at
0.6175 €/kWh.
The micro PV power plant integrates PV modules of the 72 PV cells, 24 PV modules, and the
installed rated power is the 3.68 kW. These modules are interconnected in four arrays. The
modules are connected in series to get a voltage increase and in parallel to get a current
increase, which in turn are connected to the inverter. The PV arrays are mounted on the front
of the residence. The power center, the inverter, the other balance of system components,
the control and data acquisition system are located outside, near the PV panels.
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Figure 2 – The PV arrays of the micro PV power plant installed in Covilhã

3. Evaluating PV components
3.1 PV modules
PV modules correspond to the energy generating portion of the system and currently
constitute roughly half of the system cost. Table 1 summarizes the data for the silicon
monocrystalline PV modules Chaori CRM-180 [7].
Table 1 - PV module data for Chaori CRM-180
Parameter
Rated power Pmax
Tolerance
Voltage at Pmax (Vmp)
Current at Pmax (Imp)
Open circuit voltage (Voc)
Short circuit current (Isc)
Maximum system voltage
Nominal efficiency
Temperature coefficient of Voc
Temperature coefficient of Isc
Temperature coefficient of Pmax
NOCT
Solar cells
Cell dimensions
Module dimensions
Weight
Construction

PV module
180 W
+2 %
35 V
5.15 A
43 V
5.58 A
1000 V
14.1 %
-0.146 %/ºK
4.7 %/ºK
-0.39 %/ºK
45 ºC
72
125×125 mm
1580×808×46 mm
15 kg
Front cover: high transmission 3,2mm±0,1mm tempered, ≥91 %
anti-reflective coated glassRear: white polyester; encapsulany
EVA
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The I-V characteristics of the Chaori CRM-180 module are shown in Fig. 3, while the P-V
characteristics are shown in Fig. 4.
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Figure 3 – The I-V characteristics for the Chaori CRM-180 module
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Figure 4 – The P-V characteristics for the Chaori CRM-180 module

3.2 PV Inverter
The PV arrays generate direct current (DC). Since most household appliances use alternating
current (AC), an inverter is used to convert the DC voltage to AC voltage, matching the
frequency and voltage of the local electrical grid. The inverters for PV applications include
control functions to optimize the power output, which is referred to as maximum power point
tracking (MPPT). The PV inverter used in the micro PV power plant is a SMA Sunny Boy. The PV
inverter [8] used in the micro PV power plant installed in Covilhã, Portugal, is shown in Fig. 5.
The PV inverter is located in the structure of the PV arrays, under the PV modules, as shown
in Fig. 6. Table 2 summarizes the data for the inverter SMA Sunny Boy [8].
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Figure 5 – The PV inverter used in the micro PV power plant [8]

Figure 6 – The PV inverter is located in the structure of the PV arrays, under of the PV modules
Table 2 - PV inverter SMA Sunny Boy
Parameter
Max. DC power
Max. DC voltage
MPP voltage range
Max. input current/per string
Number of MPP trackers/strings per MPP
tracker
AC nominal power
Max. AC apparent power
Max. output current
Nominal AC voltage; range
AC grid frequency; range
Power factor (cos ϕ)
Phase conductors / connection phases
Max. efficiency / Euro-eta

PV inverter
3900 W
500 V
200 V – 400 V
20 A/16 A
1/3
3680 W
3680 W
16 A
220, 230, 240 V; 180 V – 265 V
50, 60 Hz; ± 4.5 Hz
1
1/1
95.6 %/94.7 %
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3.3 Energy metering
The energy injected in the grid by the micro PV power plant is accounted for by a three phase
meter equipped with GSM modem for telemetry measurement. The energy meter used in the
micro PV power plant is an A1800Alpha meter. The energy meter [9] used in the micro PV
power plant installed in Covilhã, Portugal, is shown in Fig. 7.

Figure 7 – The energy meter [9]

3.4 Charge controller and MPPT
The charge controller’s primary function is to protect the battery bank from overcharging.
It does this by monitoring the battery bank. When the bank is fully charged, the controller
interrupts the flow of electrical energy from the PV power plant. Batteries are expensive and
to maximize their life span the charge controller avoids their overcharging or undercharging.
The charge controller with maximum power point tracking (MPPT) incorporated, used in the
micro PV power plant, is an AKA controller. The charge controller [10] used in the micro PV
power plant installed in Covilhã, Portugal, is shown in Fig. 8.

Figure 8 – The charge controller with maximum power point tracking incorporated [10]

3.5 Batteries
The batteries bank lifetime depends on charge/discharge cycle rates numbers. The deeper
the battery bank is discharged the shorter the lifetime will be. The most important battery
parameter is battery capacity, which is measured in Ah. Battery capacity depends on
discharging current; the higher the discharging current the lower the capacity, and vice
versa. The charging characteristics are recommended and prescribed by different standards.
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The solar batteries prices are higher than the prices of classic car batteries, yet their
advantages are longer lifetime and lower discharging rates. Consequently, the maintenance
costs of the photovoltaic systems are lower. The batteries used in the micro PV power plant
are of the type PVX-1040T. The PVX-1040T battery is a common 12 volt renewable energy
battery for solar energy storage. The battery [11] used in the micro PV power plant installed
in Covilhã, Portugal, is shown in Fig. 9.

Figure 9 – The battery [11]

3.6 Electrical drawing
The electrical drawing of the micro PV power plant installed in Covilhã, Portugal, is shown in
Fig. 10.
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Figure 10 – The electrical drawing of the micro PV power plant

4. Monitoring of the micro PV power plant
Monitoring and control of PV systems is essential for a reliable performance and maximum
yield.
The energy generated by the PV power plant from January to October 2010 is shown in
Fig. 11.
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Figure 11 – The energy generated by the PV power plant from January to October 2010

In sum, given that the PV power plant had its beginning on January 19, 2010, the data
presented relate only to the first nine months of production, specifically, between 19 January
and 19 October 2010. The total cumulative production is 6518 kWh, corresponding to a total
of almost € 4025.
The total number of sun hours was 3488 for a total of 273 days of production. Comparing with
the estimated values by the own brand, it is estimated that the annual production is
7666 kWh.
Table 3 summarizes the real data for the micro PV power plant.
Table 3- Real data for the micro PV power plant
Total accumulated energy
Total days of service
Total hours of service
Average monthly of energy generated
Average daily energy generated
Average hours of service daily
Return of accumulated production
Return of the monthly production
Return daily production

6518 kWh
273
3488
724 kWh
23.88 kWh
12.78
4024,87 €
447,07 €
14,75 €

The photovoltaic installation represents an investment of around € 23,000. So we can say that
on average there will be a return of € 5,000 a year, knowing that in the first five years of
operation the rate of sale of kWh will remain unchanged. Hence, we can conclude that the
initial investment will be amortized over five years, which, in the current economic climate,
represents an investment considered safe, made available to any small investor.
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Abstract
The aim of this paper is to present an approximate solution to the initial boundary value problem for the BenjaminBona-Mahony equation. The Fourier Method is combined with the Adomian decomposition method in order to provide
the approximate solution. The variables are separated by the Fourier Method and the nonlinear system of ordinary
differential equations is solved by the Adomian decomposition method. One example of application is presented.
Key Words: Benjamin-Bona-Mahony equation, Fourier Method, Adomian polynomials, Initial boundary value problem.

1 Introduction
The Benjamin-Bona-Mahony equation, see [1],
(1)
is a mathematical model of propagation of small-amplitude long waves in nonlinear dispersive
media. In (1),
usually represents the amplitude or the velocity. The variable
describes the distance in the direction of propagation and
is the time. Equation (1) is
complemented with the initial condition:
(2)
and with the boundary conditions
(3)
The dispersive effect in equation (1) is the same as the Burger’s equation
(4)
Equations (1) and (4) were both proposed as model equations for long waves in
nonlinear dispersive media. The Burger’s equation was introduced by Burger, see [2], to
described one-dimensional turbulence. It is the simplest nonlinear model equation for
diffusive waves in fluid mechanics.
The aim of this paper is to provide an approximate solution to the problem
(5)

for
and
.
We suppose that the exact solution of problem (5) is of the form:

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING UBI2011 - 28-30 Nov 2011 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

(6)
were the
are the solutions of a nonlinear system of ordinary differential equations. We
should note that the solution in the form (6) satisfies the boundary conditions in (5).
The variables are separated by the Fourier Method and then, an approximate solution to the
nonlinear system of ordinary differential equations is obtained by the Adomian decomposition
method. The initial conditions for the system are the projection of the initial condition
in a suitable function space. More details will be given later. In order to obtain a good
approximation to the solution we must have a good approximation to the initial condition,
.

2 The Adomian decomposition method
In [3], G. Adomian developed a decomposition method for solving nonlinear (stochastic)
differential equations using special polynomials
, usually called Adomian polynomials. The
s are generated for each nonlinearity.
Given a partial differential equation,

the application of the Adomian decomposition method separates the equation into linear and
nonlinear parts. A solution is obtained in the form of a series whose terms are determined by
a recursive relationship using the Adomian polynomials. The advantages of the Adomian’s
decomposition method are emphasized by many authors.
The usual numerical procedures such as finite differences, the Galerkin method, Finite
element method, etc ..., used to solve nonlinear partial/ordinary differential equations,
linearize the system or assume that the nonlinearities are relatively small, transforming the
physical problem into a purely mathematical one with an available solution. This procedure
may change the real solution of the mathematical model which represents the physical
reality. Generally, the numerical methods are based on discretization techniques, and allow
only to calculate the approximate solutions for some values of time and space variables. The
use of interpolation has several disadvantage since an error is related with the interpolation
process. This has the disadvantage of overlooking for some important phenomena occurring in
very small time and space intervals, such as chaos and bifurcations. Other methods, such as
perturbation methods may only be applied when nonlinear effects are very small. For more
details upon these methods we refer the reader to [4] and the references cited therein. Other
advantages of the Adomian’s decomposition method are: it does not require any kind of
discretization, linearization or perturbation of the variables and of the equation, therefore it
does not need any modification of the actual model that could change the solution; is
efficient on providing an approximate or even exact solution in a closed form, on linear and
nonlinear problems; provides a fast and accurate convergent series and therefore it is only
necessary to calculate a few terms of the series in order to obtain a reliable approximate
solution; depends only on the known function,
and the algorithm is of simple
implementation.
For some aspects on the modification of Adomian decomposition method we refer the
reader to [5]. For more details upon the Adomian decomposition method, we refer the reader
to [6] and the references cited therein. For an application of this procedure to higher order
nonlinear partial differential equations, we refer the reader to [7].
Let us consider the differential equation
(7)
where (linear) and are differential operators and is a nonlinear operator.
The Adomian polynomials decompose the solution of (7), in a series
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(8)
and for the nonlinear operator

, we have the following decomposition
(9)

where the

, usually called the Adomian’s Polynomials are given by the recurrence formula
(10)

Algorithms for formulating Adomian Polynomials were investigated in [8] and [9].
We assume the existence of the inverse operator
. Thus, applying
to (7), we obtain the
recurrence relation,
(11)
provides a reliable approach to the solution of the problem.
Now, we briefly describe how to apply the Adomian Decomposition Method to systems of
ordinary differential equations. Let us consider a system of ordinary differential equations in
the form
(12)

with initial conditions
Applying the inverse operator

for
, where
with inverse
to (12) we obtain the following canonical form

.

(13)

where
for
.
Therefore by the Adomian decomposition method each component of the solution of (12) can
be expressed as a series of the form
(14)
and the integrands on the right side of (13), using (10), are expressed as
(15)
where the
are the Adomian polynomials corresponding to the nonlinear part .
We should note that in order to solve system (12), we obtain a system of Volterra integral
equations of the second kind, (13).
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3 Convergence of the method
The convergence of the Adomian decomposition series has been investigated by several
authors. The theoretical analysis of convergence and speed of convergence of the
decomposition method was considered in [10], [11], [12], [13] and [14].
For considerations related to the convergence of the Adomian decomposition method when
applied to nonlinear systems of Volterra integral equations of second kind, we refer the
reader to [15], where the problem of convergence is studied. In order to accelerate the
convergence of the method when applied to nonlinear systems of Volterra integral equations
of second kind, we will proceed as in [16].

4 The approximate solution
In this section we provide the necessary steps to obtain an approximate solution to the
problem
(16)

Let us now consider an approximate solution to problem (16) of the form
(17)
Replacing (17) in problem (16), we obtain the following nonlinear system of ordinary
differential equations

(18)
for

. The initial conditions are given by
(19)

for

.

Proceeding as in [16] we obtain the recurrence scheme

(20)
for
and
with initial conditions given by (19).
All the nonlinearities in (19) (and in (20)) are of the form

. Using (10) we have
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(21)

5 Numerical Simulation
All the calculations and graphics presented in this section were obtained using the symbolic
software Mathematica. In this section we present one example of application. Set
,
and
. We consider the problem
(22)
Thus by (20), we obtain the following recurrence scheme

(23)
for

and

, with initial conditions given by
(24)

for

.

Using Mathematica, we obtain
(25)
for
.
The approximate solution is of the form
(26)
Where

, and each

is given by
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It is easy to see that the approximate solution given by (26) satisfies both initial and boundary
conditions.
Figure 1 represents the approximate solution of problem (22):

1
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0.4
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0.8
1

Figure 1: The approximate solution

for

0

and

.

In figure 1, we can observe the evolution of the water wave in time and space. Namely, when
time increases, the symmetry is lost.

6 Conclusions
In this paper we have used the Fourier Method and the Adomian decomposition method for
finding an approximate solution to an initial boundary value problem to the one-dimensional
Benjamin-Bona-Mahony equation. The procedure is very simple to implement and only with a
few terms provides a reliable approximate solution. It also avoids the difficulties and massive
computational work compared to other existing techniques.
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Area Científica – CT 12 – Gestão Industrial, Produção e Manutenção
Resumo
Apresenta-se neste artigo um estudo teórico-prático relativo à análise e
dos equipamentos em manutenção industrial, exemplificando-se a
formulação numérica. Previamente, e para melhor compreensão,
fiabilidade, falha e avaria, assim como o modo de determinação
estruturalmente em série e em paralelo.

ao cálculo dos custos associados à fiabilidade
metodologia desenvolvida através de uma
expõem-se os conceitos normalizados de
da fiabilidade global de sistemas ligados

Palavras Chave: falha; fiabilidade; redundância; custo de melhoria da fiabilidade

1. Introdução
De acordo com a normalização em vigor [1], define-se fiabilidade como sendo a “aptidão de
um bem para cumprir uma função requerida sob determinadas condições, durante um dado
intervalo de tempo”. Ainda de acordo com [1], o termo “fiabilidade” também é utilizado
como uma medida de desempenho da fiabilidade e poderá igualmente ser definida como uma
probabilidade. Por conseguinte, a fiabilidade representa assim a probabilidade de um bem
funcionar satisfatoriamente, isto é, de cumprir a função para a qual foi dimensionado,
durante um certo intervalo de tempo, sob condições previamente especificadas. Em sentido
amplo, o conceito de “fiabilidade” de um bem encontra-se associado à sua “operação bem
sucedida”, ou seja, a uma “ausência de avarias”, ou, ainda, à sua “disponibilidade”. Segundo
[1], define-se “bem” como sendo “qualquer elemento, componente, aparelho, subsistema,
unidade funcional, equipamento ou sistema que pode ser considerado individualmente”.
Como tal, interessa especificar clara e concisamente o seguinte conjunto de itens [2]:
• Componente
• Órgão

• Equipamento

• Sistema

- Peça simples. Ex: semicondutores, escovas de carvão, rolamentos,
ventiladores.
- Conjunto de vários componentes que, associados, constituem um
dispositivo de complexidade média. Ex: conversor electrónico de
potência, motor eléctrico, disjuntor, caixa redutora de
transmissão do movimento.
- Associação de vários órgãos de forma a constituírem um conjunto
complexo. Ex: um accionamento eléctrico (transformador,
conversor electrónico de potência, electrónica de regulação e
controlo, motor eléctrico).
- Associação de vários equipamentos formando um conjunto
complexo. Ex: um automóvel eléctrico, uma locomotiva.

De acordo com [1], define-se “falha da função requerida” ou simplesmente “falha” (fault,
panne), como sendo o “estado de um bem inapto para cumprir uma função requerida,
excluindo a inaptidão devida à manutenção preventiva ou outras acções programadas, ou
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devida à falta de recursos externos”, ou seja, é não só a cessação de funcionamento mas
também a degradação de um parâmetro de funcionamento até um nível que se considere
insatisfatório [2]. Quanto às suas consequências, as falhas podem ser classificadas em falhas
por degradação e falhas catastróficas. Por outro lado, no que respeita às suas características
físicas, as falhas podem ainda ser classificadas em falhas funcionais, falhas potenciais, e
falhas ocultas. Obviamente que as falhas por degradação e as falhas catastróficas podem ser
falhas funcionais, potenciais ou ocultas [2]:

a) Falhas por Degradação
Ocorrem de uma forma lenta e progressiva, resultando da variação gradual de uma ou mais
características de desempenho de um bem, para além dos seus limites de resistência. Apesar
de acontecerem de uma forma aleatória, podem ser previstas e, consequentemente,
evitadas, através da adopção de uma política de manutenção preventiva sistemática ou
condicionada. Como exemplo, pode-se citar o desgaste gradual e progressivo das escovas de
carvão de um motor de corrente contínua – em condições normais, as escovas são substituídas
ao atingirem o seu desgaste máximo. Contudo, se o motor funcionar em regime de sobrecarga
durante períodos longos, esse desgaste será anormal e ultrapassará o limite máximo
admissível antes do período usual de substituição, originando deficiências de comutação no
motor.

b) Falhas Catastróficas
Ocorrem de uma forma súbita, e resultam da variação imediata de uma ou mais
características de desempenho de um bem, inutilizando-o. A sua ocorrência é casual, sendo,
por conseguinte, imprevisíveis. É o caso, por exemplo, do desencadeamento súbito de um
flash (anel de fogo) sobre a periferia do colector de um motor de corrente contínua, que
provoca a destruição irreversível do colector, inutilizando o motor.

c) Falhas Funcionais
Resultam sempre da ultrapassagem de limites mínimos ou máximos previamente especificados
para cada uma das funções de um bem, definidas nos modelos de manutenção baseados na
fiabilidade: capacidade de produção, qualidade da produção, nível de serviço prestado ao
cliente, protecção do meio ambiente, economia de operação, segurança. Por conseguinte, a
falha de uma qualquer função previamente especificada é designada como sendo uma falha
funcional.

d) Falhas Potenciais
Representam uma condição física identificável que indicia a aproximação de uma falha
funcional. Por exemplo, se se detectar um abaixamento do nível de isolamento no
enrolamento de um motor eléctrico, essa degradação do material isolante poderá conduzir a
uma falha funcional que será o curto-circuito do motor. Por conseguinte, nas políticas de
manutenção preventiva como as falhas potenciais são normalmente detectadas a tempo
devido aos meios de diagnóstico utilizados, evitam-se as falhas funcionais.

e) Falhas Ocultas
Estas falhas não são detectáveis através de inspecções visuais, mas apenas através da
utilização de meios de diagnóstico por vezes bastante complexos, usados em manutenção
preventiva. É o caso, por exemplo, da corrosão interna de uma válvula de água, ou da
fractura gradual do veio de um motor rotativo.
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Segundo [1], define-se “avaria” (failure, défaillance) como sendo a “cessação da aptidão de
um bem para cumprir uma função requerida”. A avaria representa um caso particular de
falha, ou seja, o termo avaria refere-se não só à ocorrência de uma falha da função
desempenho de um bem, mas engloba igualmente a consequência, isto é, o bem imobiliza-se
devido à função desempenho se reduzir a zero. Por conseguinte, após a declaração da avaria
o bem poderá estar em falha, total ou parcial. “Avaria” é então um acontecimento, enquanto
que “em falha” ou “avariado” é um estado [1]. Saliente-se que muitas das falhas funcionais
não obrigam necessariamente à paragem dos equipamentos, que podem continuar em
funcionamento degradado até surgir a oportunidade de correcção. É o caso, por exemplo, da
degradação do isolamento de um motor eléctrico, que poderá continuar a trabalhar até que
surja a oportunidade da sua rebobinagem.
Na prática, a função probabilística “fiabilidade” é usualmente representada através da
função contínua exponencial, ou seja [2,3,4]:
R (t )=e −λ t

(1)

sendo λ a taxa de avarias, suposta constante, e t a variável tempo. Por outro lado, as funções
fiabilidade (probabilidade de sucesso) R (t) e infiabilidade (probabilidade de insucesso) F (t)
são complementares:

R ( t ) + F ( t ) =1

(2)

2. Fiabilidade de Sistemas
Considere-se um sistema constituído por n elementos i, ligados estruturalmente entre si em
série, como se esquematiza na Figura 1. Neste tipo de sistema, os elementos encontram-se
interrelacionados entre si de tal modo que, se um deles avariar, o sistema falhará
integralmente.

1

2

…….

i

…….

n

Figura 1 – Sistema estrutural em série composto por n componentes.

Atendendo à teoria das probabilidades, mais concretamente ao cálculo da probabilidade de
uma ocorrência conjunta de acontecimentos (intersecção), acontecimentos esses
independentes uns dos outros, se Ri for a fiabilidade de um elemento genérico i, virá para a
fiabilidade do sistema [2,3,4]:

R = R (1)× R (2)× L × R (i )× L × R (n ) =

n

∏ Ri

(3)

i =1

concluindo-se que a fiabilidade global de um sistema série é sempre inferior à menor das
fiabilidades dos seus componentes, ou seja, é sempre menos fiável que o mais crítico dos seus
componentes. Tendo ainda em atenção a expressão de cálculo da fiabilidade, conclui-se que
a taxa de avarias para um sistema série é igual à soma das taxas de avarias dos seus
componentes:
n

λ = ∑ λi
i =1

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING UBI2011 - 28-30 Nov 2011 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

(4)

No caso particular do sistema ser constituído por n elementos iguais, ter-se-ão as seguintes
expressões particulares:

R = Rin

(5)

λ = n λi

(6)

Considere-se seguidamente um sistema constituído por n elementos genéricos i ligados
estruturalmente em paralelo entre si, como se esquematiza na Figura 2. Neste tipo de
sistema, os elementos encontram-se interrelacionados entre si de tal modo que o sistema só
falhará se todos os seus elementos avariarem integralmente. Atendendo igualmente ao
cálculo da probabilidade de uma ocorrência conjunta de acontecimentos independentes uns
dos outros, se Fi for a probabilidade de falha (infiabilidade) de um elemento genérico i, virá
para a probabilidade de falha (infiabilidade) do sistema [2,3,4]:

F = F (1)× F (2)× L× F (i )× L × F (n ) =

n

∏ Fi

(7)

i =1

Tendo em atenção que se tem R + F = 1 e Ri + Fi = 1, virá então:

R =1−

n

∏ ( 1− Ri )

(8)

i =1

1

2

i

n

Figura 2 – Sistema estrutural em paralelo composto por n componentes.

Por conseguinte, a fiabilidade global de um sistema paralelo é sempre superior à maior das
fiabilidades dos seus componentes, ou seja, é sempre mais fiável que o melhor dos seus
componentes. No caso de se terem n componentes iguais, poder-se-á escrever:
R = 1 − ( 1− Ri )n
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(9)

3. Custo de Melhoria da Fiabilidade
Se Ci representar o custo genérico de cada componente de um sistema estrutural com n
componentes, o custo global do sistema, independentemente da sua ligação, em série ou em
paralelo, será, como se torna evidente:

C=

n

∑ Ci

(10)

i =1

Na prática, para se aumentar a fiabilidade de um sistema devem-se incluir redundâncias
activas, isto é, ligar mais componentes em paralelo no sistema (caso dos sistemas em
paralelo), ou então apenas nos componentes menos fiáveis (caso dos sistemas em série). Em
termos genéricos, considere-se um sistema estrutural em série, em que o componente menos
fiável, designado por i, apresenta uma fiabilidade Ri e um custo Ci, tornando-se necessário
ligar em paralelo com este componente m – 1 componentes redundantes activos iguais, ou
seja, com a mesma fiabilidade Ri. Deste modo, designando por RR a fiabilidade desejada para
o paralelo constituído pelos m – 1 componentes, virá [5]:
RR = 1 − ( 1− Ri )m − 1

(11)

Ou seja, conhecendo a fiabilidade dos m componentes do paralelo (Ri) e impondo a
fiabilidade desejada para o paralelo dos m – 1 componentes introduzidos (RR), ao
logaritmizar-se a expressão anterior calcula-se o número de componentes redundantes a
introduzir [5]:

( m −1 ) =

log ( 1 − RR )
log ( 1 − Ri )

(12)

Por conseguinte, o acréscimo no custo global do sistema em série, devido ao aumento da
fiabilidade, será assim:

CR = ( m − 1 ) Ci =

log ( 1 − RR )
Ci
log ( 1 − Ri )

(13)

vindo para o custo global:
n

CT = C + CR = ∑ Ci +
i =1

log ( 1 − RR )
Ci
log ( 1 − Ri )

(14)

Saliente-se que esta análise generalizada aplica-se igualmente a sistemas ligados em paralelo,
apesar de não ser tão habitual como na situação série, na medida em que a fiabilidade é
sempre bastante mais elevada naqueles sistemas, dispensando a introdução de redundâncias.
No caso geral, se se instalarem redundâncias em todos os n componentes do sistema série,
têm-se n grupos redundantes, cada um genericamente com (mi – 1) componentes em paralelo,
tendo-se assim, respectivamente, para o acréscimo no custo global do sistema e para o seu
custo global:
n

n

i =1

i =1

CR = ∑ ( mi − 1 ) Ci = ∑

log ( 1 − RRi )
Ci
log ( 1 − Ri )
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(15)

n

log ( 1 − RRi )
Ci =
i = 1 log ( 1 − Ri )
n

CT = C + CR = ∑ Ci + ∑
i =1


log ( 1 − RRi ) 
= ∑  1+
 Ci
log ( 1 − Ri ) 
i = 1
n

(16)

Como se torna evidente nestas duas expressões, (mi – 1) representa o número de elementos
redundantes a instalar estruturalmente em paralelo com o componente principal genérico de
ordem i, com i = 1…n, Ri e Ci são, respectivamente, a fiabilidade e o custo de cada um dos
elementos redundantes, e RRi é a fiabilidade correspondente ao paralelo estrutural formado
pelos (mi – 1) elementos redundantes. Adicionalmente, na demonstração de (16) considerou-se, como é habitual, que, genericamente, os elementos redundantes (mi – 1) a instalar em
paralelo com o componente principal de ordem i são rigorosamente iguais a esse componente
principal, daí apresentarem a mesma fiabilidade Ri e o mesmo custo Ci (ver Figura 3). Por
conseguinte, mi representa o número total de componentes (principal + redundantes) de cada
paralelo estrutural genérico i.
mi – 1 elementos redundantes, de
fiabilidade Ri e custo Ci

i
componente principal i, de
fiabilidade Ri e custo Ci
Figura 3 – Componente principal i e (mi – 1) elementos redundantes.

Na prática, a introdução de redundâncias activas em componentes de um sistema estrutural
ou em componentes isolados, significa ligar estruturalmente em paralelo com o componente
principal, um ou mais componentes rigorosamente com as mesmas características, na medida
em que o aumento da fiabilidade traduz-se no facto de que, se um dos componentes avariar
as funções requeridas são sempre asseguradas pelos restantes componentes, até que todos
avariem. Evidentemente que, para que as funções a desempenhar sejam as mesmas, deve-se
sempre ligar em paralelo com o componente principal redundâncias rigorosamente iguais,
tendo sido este o pressuposto de partida deste nosso estudo.
Para melhor compreensão, considerem-se 3 componentes com fiabilidades 0,95, 0,79 e 0,97
ligados estruturalmente em série, sendo os seus custos de aquisição e instalação
respectivamente 1000 €, 2500 € e 5000 €. A fiabilidade e o custo globais deste sistema têm
assim os seguintes valores, calculados respectivamente através das expressões (3) e (10):
R = 0,95 × 0,79 × 0,97 = 0,73
C = 1000 + 2500 + 5000 = 8500 €
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Para se melhorar a fiabilidade do sistema resolveu-se introduzir 4 redundâncias activas no
componente menos fiável, ou seja, ligaram-se em paralelo com o componente de fiabilidade
0,79 mais 4 componentes rigorosamente iguais. Por conseguinte, a fiabilidade deste paralelo
tem o seguinte valor, atendendo a (9):
R = 1 − ( 1− 0,79 )5 = 0,999

vindo assim para a fiabilidade global, por aplicação de (3):
R = 0,95 × 0,999 × 0,97 = 0,92 (+ 26 %)
No que respeita ao acréscimo para o custo global do sistema, tem-se, por aplicação da
expressão (13):

CR = ( m − 1 ) Ci = 4 × 2500 = 10000 €
sendo o custo global, atendendo a (14):
CT = 8500 + 10000 = 18500 € (+ 118 %)
Como segundo exemplo, considere-se um sistema estrutural em série constituído por 2
componentes de fiabilidades 0,92 e 0,77, e cujos custos de aquisição e instalação são 5000 € e
2000 €. A fiabilidade e o custo globais são, respectivamente, tendo em atenção as expressões
(3) e (10):
R = 0,92 × 0,77 = 0,71
C = 5000 + 2000 = 7000 €
Impondo um aumento da fiabilidade global do sistema para sensivelmente 0,90 através da
instalação de redundâncias no componente de menor fiabilidade, a fiabilidade do paralelo
constituído pelos m componentes de fiabilidade 0,77, deverá ter o seguinte valor, calculado
através de (3):
0,90 / 0,92 = 0,98
Assim sendo, atribui-se para a fiabilidade do paralelo constituído pelos (m – 1) componentes
redundantes o valor 0,95, o que permite calcular o número desses componentes, atendendo à
expressão (12):

( m −1 )=

log ( 1 − 0,95)
=2
log ( 1 − 0,77)

Por conseguinte, o acréscimo de custos e o custo global do sistema apresentam
respectivamente os seguintes valores, por aplicação de (13) e de (14):
CR = 2 × 2000 = 4000 €
CT = 7000 + 4000 = 11000 € (+ 57 %)
Quanto à fiabilidade do paralelo dos m = 3 componentes, tem-se, atendendo a (9):
R = 1 − ( 1− 0,77 )3 = 0,99
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sendo a fiabilidade global, de (3):
R = 0,92 × 0,99 = 0,91 (≈ 0,90)
Como terceiro exemplo prático, considere-se um sistema estrutural constituído por n = 3
componentes ligados em série, com as seguintes fiabilidades e custos-base totais de
instalação:
componente i =1: R1= 0,97 C1 = 5000 €
componente i =2: R2= 0,75 C2 = 2500 €
componente i =3: R3= 0,91 C3 = 1500 €
De acordo com as expressões (3) e (10), a fiabilidade e o custo globais deste sistema
apresentam, respectivamente, os seguintes valores:
R = 0,97 × 0,75 × 0,91 = 0,662
C = 5000 + 2500 + 1500 = 9000 €
Atendendo a que este sistema é extremamente crítico, como sucede na indústria aeronáutica
e aeroespacial, assim como na indústria nuclear, existindo riscos materiais e, sobretudo,
humanos extremamente elevados, resolveu-se introduzir elementos redundantes nos três
componentes, cujas quantidades se determinaram com base na expressão (12). Tendo em
atenção que esses elementos são iguais aos respectivos componentes principais, tem-se
assim, respectivamente:
componente i = 1: (m1 – 1) = 2 redundâncias, R1= 0,97 C1 = 5000 €
componente i = 2: (m2 – 1) = 5 redundâncias, R2= 0,75 C2 = 2500 €
componente i = 3: (m3 – 1) = 3 redundâncias, R3= 0,91 C3 = 1500 €
Deste modo, atendendo a (3) e a (9), a fiabilidade global passaria a ter o seguinte valor, uma
vez que se teria, respectivamente, m1 = 3, m2 = 6 e m3 = 4 componentes:
3

6

4

R = [ 1 – (1 – 0,97) ] × [ 1 – (1 – 0,75) ] × [ 1 – (1 – 0,91) ] =
= 0,999 × 0,999 × 0,999 = 0,997
Como se constata, as fiabilidades parciais, de cada componente, assim como a fiabilidade
global, aumentariam da seguinte forma:
componente i = 1: de 0,97 para 0,999 (+ 3 %)
componente i = 2: de 0,75 para 0,999 (+ 33 %)
componente i = 3: de 0,91 para 0,999 (+ 10 %)
global : de 0,662 para 0,997 (+ 51 %)
Quanto ao acréscimo do custo global, e ao próprio custo global, teriam, respectivamente, os
seguintes valores, tendo em atenção (15) e (16):
CR = 2 × 5000 + 5 × 2500 + 3 × 1500 = 27000 €
CT = 9000 + 27000 = 36000 € (+ 300 %)
Por conseguinte, neste caso concreto, para se conseguir uma melhoria na infiabilidade, isto é,
da probabilidade global de falha, do valor inicial de 1 – 0,662 = 0,338 (33,8 %,
demasiadamente elevada) para 1 – 0,997 = 0,003 (0,3 %, praticamente nula) o custo dessa
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melhoria seria o triplo do valor inicial do sistema sem redundâncias. Na prática, em linhas
gerais, para sistemas estruturais deste tipo deverão ser adoptadas as seguintes soluções, sob
o ponto de vista técnico-económico, admitindo que as fiabilidades dos componentes são as
mais elevadas possíveis, conseguidas através da adopção das políticas e práticas de
manutenção mais adequadas:
●
●

●

Se os componentes não forem críticos e se forem, igualmente, fáceis de reparar
e/ou de substituir, não interessa instalar redundâncias.
Se os componentes forem moderadamente críticos, não colocando em risco bens
materiais e/ou humanos, e se forem ainda facilmente reparáveis e/ou
substituíveis, bastará instalar redundâncias nos componentes mais críticos.
Se os componentes forem extremamente críticos, correndo-se um elevadíssimo
risco de perdas materiais e humanas irreversíveis em caso de avaria, então dever-se-á proceder como no exemplo apresentado.

4. Considerações Finais
Como objectivo fundamental, este estudo permite determinar os custos associados à melhoria
da fiabilidade de componentes e de sistemas ligados estruturalmente em série e em paralelo,
permitindo não só avaliar os acréscimos financeiros necessários para se aumentar a
fiabilidade e, consequentemente, a disponibilidade dos bens, mas também optimizar o
binómio “aumento da fiabilidade – aumento dos custos de aquisição e de instalação”. Ou seja,
tendo bem presente a máxima “mais qualidade, maiores custos”, permite a tomada de
decisões no que respeita à resolução prática da seguinte questão: “face ao aumento dos
encargos financeiros, assim como da segurança de desempenho dos bens, qual deverá ser o
nível máximo de fiabilidade a impor, para que se cumpram integralmente os objectivos
previamente delineados?” Um outro aspecto que interessa salientar diz respeito ao facto
deste estudo, na sua vertente relativa aos custos, se basear na referência [5] que, apesar de
poder ser entendida como uma obra clássica, se mantém perfeitamente actualizada,
contendo um conjunto excelente de análises teórico-práticas no domínio da fiabilidade de
equipamentos electromecânicos.
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CT12 - Gestão Industrial, Produção e Manutenção
Resumo
A presente conjuntura económica exige por parte das organizações, a adopção de modelos de gestão mais eficientes
que contribuam para aumento da sua competitividade. Neste âmbito a filosofia Lean, em particular o Lean
Manufacturing, tem demonstrado ser um paradigma de gestão extremamente poderoso.
No entanto, a filosofia Lean, quando aplicada de forma incorrecta, pode acabar por se revelar contraproducente.
Existem vários factores que condicionam o correcto desenvolvimento do Lean Manufacturing, entre os quais se
destacam: falta de comprometimento por parte da gestão de topo; falta de colaboradores qualificados; falta de
orientação na aplicação das metodologias Lean.
A pesquisa efectuada demonstra que ao longo dos últimos anos têm sido desenvolvidas ferramentas no seio do Lean
Manufacturing, relacionando-o com os tipos de ambientes industriais. No entanto, directrizes orientadoras para a sua
implementação continuam a faltar.
Face ao exposto, este artigo apresenta uma ferramenta de suporte à aplicação do Lean Manufacturing em ambientes
intermitentes.
Key Words: Lean Manufacturing, Filosofia Lean, Ambientes Intermitentes, Ferramenta de Aplicação.

1. Enquadramento
A sobrevivência e o desenvolvimento sustentável das empresas têm sido conseguidos
pela criação e aplicação de modelos de gestão inovadores, sendo que dentro destes podemos
destacar a filosofia Lean como paradigma de gestão. Esta filosofia foi desenvolvida e aplicada
inicialmente, com grande sucesso, no seio da indústria automóvel nipónica, tendo-se
generalizado a partir daí a outros sectores industriais e ultimamente aos serviços.
Organizações com processos de produção complexos, como o intermitente, revelam ter um
grau de dificuldade acrescido na implementação do Lean Manufacturing (LM). Uma das
dificuldades observadas foi a de não se saber onde aplicar uma política de melhoria contínua,
e as demais ferramentas do LM, até porque dados os diferentes fluxos, processos e produtos
torna-se evidente e necessário que haja inicialmente foco numa destas partes. Claro que, a
par disto, deve existir o plano de formação, educação e de disciplina dos demais
colaboradores no sentido de ensinar a filosofia Lean. Desta forma, este sector demonstra a
necessidade de uma metodologia que oriente na aplicação do LM.
As últimas três décadas têm sido caracterizadas por profundas alterações na forma
como as empresas se organizam. Estas alterações devem-se a diferentes factores, de entre os
quais se podem referir a mudança dos padrões de consumo, a crescente abertura dos
mercados e a livre concorrência. Também o desenvolvimento e expansão de novas tecnologias
de informação têm permitido aos consumidores um acesso fácil e abundante a informação
sobre produtos e serviços. O resultado tem sido uma proliferação e diversificação da oferta
[2; 3].
Este conjunto de factores obrigaram as empresas, em particular as portuguesas, que
na generalidade até aos anos 80 se caracterizavam por um tipo de produção em massa,
assente em mão de obra barata, a fragmentar e diversificar a sua produção. Pode-se falar
numa transição de um ambiente onde o fluxo de produção predominante era a produção em
massa para outras formas de organização quanto ao fluxo de produção, nomeadamente o
intermitente.
As empresas têm agora actividades à escala mundial o que exige uma postura
diferente, vendo-se obrigadas a olhar para a sua cadeia de valor de outra forma, integrando
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as diferentes partes, colaborando com todos os parceiros de negócio [2; 3] desde o
fornecedor de 3º nível ao consumidor final, o que compreende relações complexas [4].
Exemplo disso é a indústria automóvel, uma referência no que diz respeito a níveis de
produção, qualidade, emprego e adopção de modelos de gestão inovadores como forma de
reduzir custos e aumentar a qualidade. Actualmente procura-se a perfeição no que respeita à
qualidade dos componentes, considerando-se como referência 20 a 30 peças sem qualidade
por milhão, Parts Per Million (PPM), enquanto há uma década o objectivo era de 1000 a 2000
por milhão [5] . Para fazer face a esta realidade adoptaram-se modelos de gestão inovadores,
como o Just-in-it (JIT) que tem como intuito flexibilizar a produção e aumentar os níveis de
qualidade, pois o incumprimento de prazos nesta indústria implica penalizações económicas
consideráveis. A globalização, para além das alterações nos padrões de comportamento dos
mercados, condicionou também outro factor de significativa importância, o preço. Enquanto à
algumas décadas o preço era imposto pelo produtor agora é ditado pelo mercado. Em síntese,
o mercado global obrigou as empresas a produzir com maior qualidade diversificando a sua
oferta, em lotes de produção mais pequenos, com prazos de entrega cada vez mais curtos,
induzindo o surgimento de novos modelos organizacionais centrados na optimização de
custos, e na redução de desperdícios.
Perante esta nova e complexa realidade, têm vindo a ser criados diferentes modelos
de organização e de negócio. Neste sentido o Lean destaca-se, nomeadamente o LM na
aplicação a ambientes indústriais. Este modelo desenvolvido na indústria automóvel Japonesa
tem vindo a ser adoptado por outros sectores de actividade, como a indústria têxtil [6],
aeronáutica [7], cuidados de saúde [8], produção de máquinas [9], agro-alimentar [10],
electrónica [11], entre outras.
Neste contexto, o objectivo principal deste trabalho é, propor uma ferramenta orientadora na
aplicação da filosofia Lean num sistema de produção intermitente ou Job shop (JS).

2. Revisão Bibliográfica
2.1. Tipologias de Produção
É hoje consensual que os sistemas de produção discreta podem ser classificados, em
função das características dos fluxos de produção dos componentes, nas seguintes categorias
[12; 13; 14]: (i) intermitente (JS), (ii) por lotes (batch),. (iii) em linha: produção em massa e
produção contínua (Flow shop; process shop). Destes interessa destacar o Intermitente. Os
processos intermitentes caracterizam-se pela existência de um elevado número de produtos
em processo de fabrico conferindo-lhe inúmeros fluxos entre si. Neste ambiente os
equipamentos são organizados em centros de trabalho de acordo com as suas características
conferindo a esta organização fluxos de materiais complexos. Este tipo de produção confere
com frequência, elevadas taxas de ineficiência no fluxo de materiais, dificultando o controlo
dos materiais em circulação, existências, sequenciamento de operações e o controlo de
qualidade. Neste contexto produtivo, quando se trabalha junto da capacidade máxima, existe
a tendência de um aumento acentuado nos stocks e do tempo de produção.
Stevenson et al., (2005) subdividem os ambientes intermitentes em: i) Ambiente
intermitente puro, onde a sequência de operações é aleatória. Os trabalhos podem-se iniciar
e terminar num centro de trabalho qualquer e circular livremente entre centros; ii) Ambiente
intermitente geral onde o fluxo entre máquinas é multi-direccional, existindo no entanto um
fluxo dominante [15].

2.2. Lean Manufacturing
2.2.1. Principais características
Toyota Production System (TPS), desenvolvido pela Toyota, é de entre os modelos
conhecidos, um dos mais eficientes na eliminação de desperdícios e na flexibilização da
produção. Esta filosofia teve um impacto de tal forma positivo na economia nipónica que se
veio a tornar um caso de estudo como modelo organizacional. O seu sucesso resultou no
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desenvolvimento de um modelo agora designado de Lean Manufacturing, passando a estar
presente por todo o mundo [16].
Taiichi Ohno - criador do TPS, apresenta-o como tendo por objectivo a eliminação do
desperdício e o desenvolvimento de um modelo que vá de encontro às necessidades e
expectativas dos clientes. Define desperdício como sendo qualquer actividade que consuma
recursos e não acrescente valor [17; 18; 19]. O LM surge assim como uma abordagem global
de integração de diferentes ferramentas e metodologias direccionadas para uma produção de
qualidade, indo ao encontro da satisfação dos clientes e da eliminação dos desperdícios [18;
20].
Segundo Womack e Jones (2003) esta filosofia assenta nos seguintes cinco princípios:
(i) Especificar Valor (ii) Definir cadeia de Valor (iii) Ter um Fluxo contínuo. (iv) Criar um
sistema pull. (v) Procura da perfeição [21].
Para além dos princípios referidos são também identificados sete fontes de
desperdício: Sobreprodução, Espera, Transporte, Sobreprocessamento, Movimentos, Stock e
Sucata [22; 23].
A implementação da filosofia Lean exige um trabalho árduo ao longo do tempo
através da combinação de práticas sinergéticas que se reforçam mutuamente, como o JIT, a
Total Preventive Maintenance (TPM), Kaizen (melhoria contínua), a gestão de fornecedores e
a gestão de recursos humanos respeitando os trabalhadores e mantendo organizações unidas e
motivadas [24]. Este trabalho necessita também de uma mudança de mentalidades centrada
numa cultura de melhora continua e constante eliminação de desperdícios. O respeito pelas
pessoas, ser paciente e ter uma visão a longo prazo têm de ser forma de estar quando se
pretende implementar o LM [18].
No âmbito desta filosofia diversas ferramentas e metodologias têm vindo a ser
desenvolvidas as quais devem ser aplicadas durante a sua implementação. Para além das já
referidas JIT, TPM e Kaizen, é necessário destacar as seguintes: 5’S, Poka-yoke, Standardized
Work (SW), Single-Minute Exchange of Die (SMED), Value Stream Mapping (VSM), Heijunka,
Kanban [25].

2.2.2. Lean Manufacturing – Aplicado a ambientes industriais
Tende-se a definir a filosofia Lean como a aplicação de algumas das ferramentas
referidas, contudo isso não chega. O aspecto da relação e compromisso da gestão é tão ou
mais importante que a correcta aplicação das diferentes ferramentas que o Lean nos
apresenta. Neste sentido, tem de se ver o LM como sendo, também ele, um ambiente de
negócio [26; 27]. Chen e Mengo (2010) em estudos efectuados em inúmeras empresas,
apesenta como razões para o fracasso e afastamento das práticas Lean razões como, errada
interpretação da filosofia por parte da organização, falta de colaboradores qualificados e do
uso de automação. A par disto a falta de envolvimento da estratégia LM na estratégia do
negócio, limitando apenas a implementação à utilização desregrada das diferentes
ferramentas bem como ao facto das empresas não implementarem o LM com visão
sustentada, a longo prazo, pressionando por sua vez para a rápida implementação, ditando o
fracasso dessa jornada.
As empresas esperam resultados rápidos e, quando a implementação do LM não
apresenta os resultados desejados, culpabilizam a filosofia por isso, acabando por desistir da
mesma. A Toyota, passou perto de quarenta anos para estabelecer o TPS, pelo que a
alteração dos modelos de gestão resultaram de um longo período de agregação entre a nova
base de gestão e a experiência com a mesma, e a implementação do LM não foge a essa
regra. Muitas empresas que apresentam ganhos iniciais com a implementação do LM, resultam
de melhorias localizadas, sendo estas incapazes de implementar a melhoria contínua, exigida
no LM. Esta ineficiência resulta da incapacidade das empresas ou dos gestores que adoptam o
Lean em compreender na totalidade o seu conceito, não conseguindo alcançar os benefícios
de que a Toyota goza [28].

2.2.3. Lean Manufacturing - Estado da arte em processos produtivos
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING UBI2011 - 28-30 Nov 2011 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

Têm sido desenvolvidas ferramentas para responder à falta de orientação existente na
aplicação, razão já apontada para o insucesso. Abdulmalek e tal., (2006) iniciou a
classificação que diferencia os processos de acordo com a sua complexidade quanto à
implementação do LM [29], trabalho que foi continuado e completado por Rathi and Farris
(2009). Esta classificação revela que consoante o ambiente industrial, assim poderá ser a
aplicação do LM, por vezes destinta. Anand e Kodali (2010) apresentam um estudo sobre a
implementação do modelo LM nos diferentes tipos de indústria, observando-se que ao longo
dos anos a aplicação do Lean tem sido implementada nos mais diferentes ambientes
industriais. A literatura consultada revela que existe uma discrepância na quantidade de
estudos efectuados sobre a implementação da filosofia Lean prevalecendo os estudos
desenvolvidos no sector automóvel [28; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36]. No caso especifico dos
ambiente intermitentes existem alguns trabalhos, contudo pelas complexas características do
sistema são escassos [37; 38; 39; 40]. Os trabalhos encontrados centram-se na apresentação
de alguns resultados alcançados, como a redução de WIP e LT e não na orientação ‘passo-apasso’ ou na apresentação de uma ferramenta de suporte na implementação do LM.
Face ao exposto, torna-se pertinente o desenvolvimento de uma metodologia para
aplicação da LM em ambientes intermitentes, que vá para além da apresentação de
resultados.

3.Proposta de uma Ferramenta de suporte à aplicação do Lean
Manufacturing a ambientes produtivos intermitentes
Parece evidente, pelo que tem vindo a ser apresentado e observado ao longo desta
investigação, que a aplicação do LM necessita de ser desenvolvida, tendo em vista uma
abordagem metodológica, quanto à sua aplicação em ambientes intermitentes, em particular
na fase inicial da sua implementação. A filosofia Lean, por si só, já está dotada de
ferramentas orientadoras para a melhoria e para a eliminação de desperdícios como é o caso
do VSM, que se apresenta como uma poderosa ferramenta de diagnóstico, contudo em
cenários de produção mais complexos as dificuldades encontradas justificam uma análise
detalhada e diferenciada.
Das diferentes razões apontadas para o insucesso e para a persistente dificuldade na
aplicação do LM, podem-se destacar de forma sucinta três: i) A falta de comprometimento da
gestão de topo. É fundamental que a gestão entenda a filosofia e se comprometa em
disponibilizar os meios e tenha a abertura suficiente para também ela se submeter à
alteração dos paradigmas internos, trabalhando no sentido de se tornar Lean e de viver com
esses princípios; ii) Falta de colaboradores qualificados; iii) Falta de orientação na aplicação
do LM.
A ferramenta que resulta deste trabalho tem como objectivo melhorar o terceiro
ponto, a falta de orientação na aplicação do LM, nomeadamente em indústrias com processos
produtivos intermitentes. Na Figura 1, pode-se observar as cinco fases da ferramenta
proposta:

Análise dos
produtos
_______

Análise Pareto

Análise do
estado
actual
_______

Diagrama
Esparguete;
VSM

Meios a
aplicar
_______

Matriz desperdicios /
ferramentas

Estado
futuro

Aplicar
estado
futuro

_______

_______

VSM

Plano de
acções/acções

Figura 1 - Ferramenta orientadora para aplicação do LM.

3.1. Análise dos Produtos
Em ambientes caracterizados por um elevado número de produtos, como são os
processos intermitentes, é acrescida a dificuldade em se perceber por onde começar com a
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aplicação de práticas Lean, isto porque a existência de muitos produtos e complexos fluxos
entre eles não ajudam ao enfoque exigido. Neste sentido, é inevitável que se faça uma
análise para identificar os produtos significativos, com maior representação no volume de
vendas em primeiro lugar.
As organizações que geram um número elevado de produtos não podem atribuir o
mesmo grau de importância a cada um deles, até porque representam valores diferentes
como se pode observar com a utilização da análise de Pareto. Este princípio deve ser utilizado
também na aplicação do LM pelo que, como auxiliar para a identificação do produto. Este
método foi desenvolvido pelo economista Vilfredo Pareto, que no séc. XIX, sendo que partir
de então tem sido usada nos mais diversos sectores, e constitui uma das sete ferramentas
básicas da qualidade [41]. A análise de Pareto segue a regra dos 80:20, em que 20% dos
artigos representam 80% do valor total de venda [42].
Esta análise começa por recolher a informação necessária ao seu estudo, sendo que a
maneira como essa informação é recolhida depende da tecnologia de cada organização,
podendo ser feito de forma informática ou manual. A aplicação do Pareto é importante na
focalização do trabalho, ajudando a definir prioridades e objectivos [43]. A utilização da
análise de Pareto, no contexto pretendido, deve ser feita da seguinte forma: começar por
fazer o levantamento de todos os produtos comercializados/fabricados na unidade e colocálos numa tabela; quantificar cada um deles em volume de vendas; relacionar cada um com o
total e apresentar a percentagem de cada um no todo; por fim elaborar a percentagem
acumulada.
Assim que se tenha esta tabela concluída têm-se todos os dados necessários para se
elaborar o gráfico e passar à análise dos produtos. A análise de Pareto vai permitir identificar
os produtos predominantes, e mais importantes do ponto de vista económico para a empresa.
O objectivo desta análise é identificar o produto mais representativo e acompanhá-lo
numa perspectiva da filosofia LM, uma vez que se considera que a aplicação da LM a toda a
produção inviabilizaria a sua implementação. A escolha mais óbvia deve ser a do mais
vendido, contudo esta decisão deve ter em conta a estratégia de negócio da empresa tendo
em consideração, por exemplo, o ciclo de vida do produto, se está em fim de vida ou não. A
aplicação do LM ao produto com mais vendas pode apresentar resultados muito positivos em
termos globais para a empresa, pois permite identificar e ordenar por ordem de importância
as alterações a fazer, respondendo assim à indefinição por parte das organizações quando
pretendem definir o seu plano de melhorias, que por vezes é desajustado.
Após a primeira fase de selecção do produto com recurso à análise de Pareto dá-se
início à segunda fase, análise do estado actual.

3.2. Análise do estado actual
Tendo concluído a primeira etapa de análise e selecção de um produto, é pertinente
que se avance para o terreno para iniciar a avaliação da cadeia de valor do produto
seleccionado, no sentido de enumerar e quantificar as actividades sem valor acrescentado.
O primeiro passo começa com o levantamento dos fluxos de materiais de uma forma
visual, até para se perceber a complexidade ou não dos mesmos. Neste sentido a utilização
de um diagrama de esparguete revela ser um bom método para expor essas movimentações.
Esta ferramenta, permite visualizar os fluxos existentes no chão de fábrica.
A elaboração de um diagrama de esparguete é conseguida de uma forma simples e
intuitiva: o processo passa por desenhar linhas representativas do fluxo e as direcções da
matéria-prima desde que entra até que sai sobre a forma de produto acabado. Esta
representação é feita em cima da planta de implantação dos equipamentos por onde o
produto e os materiais que lhe assistem se movimentam. Este exercício permite visualizar a
geografia do processo, conseguindo quantificar as distâncias percorridas, movimentações,
obtendo uma fotografia dos fluxos em causa, sensibilizando para a existência de um número
elevado de movimentações e implantações pouco eficientes que se encontram nas
organizações, em particular nas caracterizadas por fluxos de produção intermitentes [44].
O diagrama de esparguete, por si só, não é suficiente para se elaborar uma análise
mais pormenorizada do estado actual da cadeia de valor para o produto seleccionado, que
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nesta fase é necessária. Em suma, com este diagrama obtêm-se alguns dados importantes que
ajudam a perceber e a quantificar o estado actual, sendo eles: o número de movimentações,
o número de vezes que o fluxo é interrompido, resultando na criação de stocks intermédios, o
número de metros percorridos, e os inúmeros manuseamentos de materiais.
Este tipo de indústria, designada por processos intermitentes, apresenta
maioritariamente os seus Layouts definidos por processo, agregando processos similares nas
mesmas zonas, sendo que esta situação consegue ser claramente visualizada com esta
ferramenta. Dado que o diagrama de esparguete é parte deste processo, e não todo o
processo, é necessário continuar com o levantamento de outros dados importantes para a
caracterização do estado actual da cadeia de valor recorrendo a outras ferramentas.
O Lean apresenta uma ferramenta poderosíssima para este fim, o VSM, ou
mapeamento da cadeia de valor em portugues. Womack e Jones (2003) definem VSM como o
simples processo de observação directa dos fluxos de informação e de materiais, resumindoos, quantificando-os e projectando o seu estado futuro. O VSM ajuda a visualizar mais do que
um processo, ele permite a visualização de todo o fluxo, relacionando o fluxo de informação
com o fluxo dos materiais associados. Facilita uma linguagem comum para se falar sobre os
processos. Esta é uma boa ferramenta para se perceber onde estamos e para onde queremos
ir [1].
O VSM torna-se assim parte essencial da metodologia apresentada pelas suas
características de diagnóstico, sendo esta uma ferramenta indispensável para qualquer
empresa que se queira tornar Lean [25]. Esta ferramenta permite duas visualizações distintas,
a primeira fase o VSM permite fazer o levantamento da situação actual para que sejam
identificadas as diferentes fontes de desperdícios, é esta parte da ferramenta que se sugere
ser aplicada na análise do estado actual. O VSM também pode ser usado numa fase posterior,
representando nele não o estado actual mas o estado futuro, apresentando a situação para a
qual se quer caminhar [21], contudo essa parte será apenas usada numa fase posterior da
nossa metodologia, estado futuro.
O VSM é, como se pode constatar na literatura consultada, uma ferramenta de
excelência no mapeamento da cadeia de valor e em certa parte na orientação das
organizações para se tornarem Lean. Contudo este também apresenta algumas fragilidades.
Esta ferramenta aplicada de forma isolada pode-se revelar pouco eficiente em cenários como
os que estamos a estudar, o intermitente pelo elevado Mix de produtos e fluxos que se
encontram neste tipo de ambientes, tornando a recolha de dados demorada. Isto geraria a
apresentação gráfica do VSM confusa com a representação de todos os fluxos [1]. Neste
sentido e para ultrapassar esta situação, a primeira fase sugerida na metodologia apresentada
neste trabalho fica mais uma vez justificada, eliminando a possibilidade de inicialmente se
aplicar o VSM a todos os produtos. Já dentro do produto seleccionado se o mesmo contiver
inúmeros componentes com fluxos distintos, também aqui se deve aplicar a mesma regra,
seleccionando e analisando apenas o ‘elemento chave’, deixando para depois os restantes,
caso se justifique.
VSM usa uma linguagem padronizada para facilitar a interpretação por parte de todos
(Figura 2).

Kanban Recolha

Processo Produção

Kanban
Produção

Materiais Empurrados

Transporte
Externo

WIP/Stock

Supermercado

~

First In First Out

Fornecedor/Cliente

Pedido Cliente

Fluxo de Informação
Manual

Caixa de Nivelamento

Materiais Acabados

Controlo Produção

Recolha de
Material

Fluxo de Informação
Electrónico

Conjunto de
Kanban

Oportunidade
Melhoria

Figura 2 - Ícones VSM.
Fonte: Adaptado [1]
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De forma simples e sucinta, a análise do estado actual com o VSM é feita da seguinte
forma: os dados relativos ao estado actual devem ser levantados enquanto se caminha no
chão de fábrica seguindo os fluxos de informação e de materiais. Qualquer que seja a
informação necessária deve ser obtida no local e por observação própria, nunca recorrendo a
dados anteriormente recolhidos por outros, que muitas das vezes não reflectem a verdadeira
realidade. Este trabalho deve ser feito por uma pessoa, mesmo tendo uma equipa envolvida,
para evitar representações diferentes dos mesmos processos, dificultando a visão do todo no
final. É com lápis e papel ao longo do chão de fábrica que os dados devem ser apontados. A
representação a computador deve ser deixada para outra fase, caso se justifique [1].
Existem alguns dados típicos do processo que devem ser recolhidos como o tempo de
setup, número de operadores por processo, tempo disponível para produção, taxa de sucata,
tamanho dos lotes de produção, TT, Cicle Time ou Tempo de Ciclo (CT)1, LT, Overall
Equipment Effectiveness (OEE)2, Tempo de Valor Acrescentado (TVA)3, sendo que estes são os
mais referidos na bibliografia analisada e que devidamente representados no mapa permitem
perceber onde existem os desperdícios da cadeia de valor do produto em análise.
Com estes dados recolhidos a partir da observação feita, pode-se fazer o sumário das
condições da cadeia de valor. A soma dos stocks (em dias) observados no chão de fábrica e
representados no mapa vão quantificar o LT, a par disso a soma das actividades com valor
acrescentado (em segundos) de todos os processos vão dar o TVA total do produto. Esta
comparação vai permitir perceber a grandeza de ineficiências de que a cadeia de valor está
dotada.
É nesta fase, já com o mapa do estado actual, que se devem identificar, quer os
desperdícios, quer a sua localização, para que no passo III se proceda à análise das
ferramentas a usar como forma de eliminar ou minimizar os desperdícios encontrados, tendo
como objectivo um estado futuro optimizado.

3.3. Meios a aplicar
Com o mapa do estado actual elaborado e a partir da sua análise, é necessário
encontrar soluções para eliminar ou reduzir os diferentes desperdícios identificados. Como
abordado ao longo deste trabalho, o LM apresenta inúmeras ferramentas que podem ser úteis.
Neste âmbito, Rathi e Farris (2009) apresentam uma matriz que relaciona os desperdícios
encontrados num sistema de produção Job Order com ferramentas Lean seleccionadas a usar
para a sua eliminação. No sentido de apresentar uma solução que facilite a selecção dos
meios a aplicar, com o fim de eliminar os desperdícios encontrados na análise de estado
actual, e tendo como base o trabalho apresentada por Rathi e Farris (2009), sugere-se a
seguinte matriz que pretende dar resposta à necessidade da metodologia em apresentação,
que neste ponto são os meios a aplicar com o objectivo fornecer uma base de apoio na
decisão sobre a selecção das ferramentas a aplicar.
É necessário perceber que, este tipo de metodologias são facilitadores da
implementação e não podem ser encarados de forma rígida. Para designar o grau de relação é
usada uma escala de 3 valores sendo que: 1 = alguma relação; 2 = moderada relação; 3 = alta
relação;

1

Cicle Time – É o tempo necessário para a execução de uma peça, i.e, o tempo entre a repetição do início ao fim da
operação. [1]M. Rother, J. Shook, Learning to see: value stream mapping to create value and eliminate muda,
Productivity Press, 2003.
2
Overall Equipment Effectiveness (OEE) - É uma métrica que permite medir a produtividade da produção ou de
uma máquina em particular. [45]Koch, Arno, OEE for the Production Team. FullFact (2007).
3
Tempo de Valor Acrescentado - Tempo de trabalho dos elementos que realmente transforma o produto na maneira
que o cliente está disposto a pagar. [1]M. Rother, J. Shook, Learning to see: value stream mapping to create value
and eliminate muda, Productivity Press, 2003.
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Tabela 1 - Matriz de relação Desperdícios / Ferramentas.
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3
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1

2

Sobreprocessamento
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1

3

2

3

2

3

3

Fonte: Adaptado de [46]

Utilizando a matriz que se sugere, escolhem-se as ferramentas a aplicar na eliminação
dos desperdícios encontrados, sendo que essas devem reflectir as melhorias associadas no
estado futuro.

3.4. Estado Futuro
O estado futuro deve ter como objectivo remover todas as fontes de desperdício,
tendo sempre em consideração os valores da filosofia Lean, interligando todos os processos
até ao cliente através de um fluxo contínuo ou puxado, sendo o foco produzir apenas o que é
necessário na altura necessária, eliminando todas as actividades intermédias que não
acrescentam valor ao produto, do ponto de vista do cliente.
Para a elaboração do mapa do estado futuro com o VSM, deve ter-se em conta
algumas questões como o TT a que se tem de responder, quais os processos que se podem
integrar criando um fluxo contínuo, qual será o processo Pacemaker (o processo que possa
marcar o ritmo e ser ele a puxar a produção), que Supermercados são precisos, como é que a
produção vai ser nivelada, quais os processos que necessitam melhorias [1].
Em suma, este estado deverá ser representado no VSM exemplificando graficamente
como o processo passará a ser após a sua aplicação.

3.5. Aplicar estado futuro
O estado futuro por melhor que seja elaborado, não passará disso mesmo se não se
conseguir a sua implementação de forma eficaz. É então com a sua aplicação que este
processo termina, pondo em prática o estado futuro. Para tal, sugere-se a utilização de um
plano de acções com a lista de tudo o que a equipa precisa fazer para alcançar o estado
pretendido. Um plano de acções deve ter por cada objectivo um responsável e a data de
execução.

Conclusões
A adopção da filosofia Lean como modelo de gestão por parte das organizações obriga a
uma forte sinergia entre as metodologias e ferramentas que esta nos concede com a cultura
onde a organização está inserida, a par de um comprometimento forte por parte da gestão no
sentido desta fazer parte integral dos objectivos do negócio. De outra forma, os potenciais
ganhos com a aplicação deste paradigma perdem-se ou nem chegam a ser verdadeiramente
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iniciados. Neste sentido, têm sido desenvolvidas algumas metodologias orientadoras na
aplicação da filosofia Lean, nomeadamente do Lean Manufacturing, com o fim de facilitarem
a sua aplicação enquadrando essa estratégia de aplicação com as características particulares
dos diferentes ambientes industriais. Posto isto, e pelo que pode ser observado na revisão de
literatura, a par da observação directa de unidades industriais, o foco do trabalho
direccionou-se para o desenvolvimento de uma ferramenta com o objectivo de optimizar a
aplicação do LM, em particular em processos de produção com ambientes intermitentes. Este
tipo de ambientes, pela sua complexidade, adiciona um grau de dificuldade acrescido à
aplicação do LM.
A solução desenvolvida passou pela criação de uma ferramenta que reúne e organiza as
ferramentas já conhecidas no âmbito do LM como o VSM, diagrama de esparguete ou até a
análise de Pareto. Esta associação é feita para definir o que fazer em cada passo deste
processo de aplicação do LM. A ferramenta desenvolvida propõe uma metodologia para que a
sua utilização conjunta, segundo a sequência determinada resultem na análise do estado
actual e posteriormente na elaboração de um estado futuro que tem como objectivo eliminar
os desperdícios detectados nessa análise, bem como introduzir os princípios orientadores da
filosofia Lean.
Este trabalho abre caminho a novas pesquisas futuras dentro do mesmo âmbito. Seria
interessante desenvolver a ferramenta no sentido de a adaptar e aplicar aos diferentes
ambientes industriais, para se conseguir uma avaliação mais consistente da sua
aplicabilidade.
A par disto seria do maior interesse alargar a aplicação desta ferramenta a outros
sectores que não a indústria, como a saúde ou os serviços dentro dos modelos já
desenvolvidos, Lean Health e Lean Services.
Resta acrescentar, o sucesso não será alcançado imitando as práticas de outros, mas
fazendo a combinação entre a cultura local, boas práticas de gestão e a filosofia em si.
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Abstract
The present work describes the integration of a non-linear Vortex Lattice Method (VLM) aerodynamic solver and an
Equivalent Plate Model (EPM) structural solver, culminating in an Aero-Structural tool capable of analyzing wings. The
aerodynamic and structural tools used in the Aero-Structural solver are described and validated, using experimental
and numerical data. The aerodynamic model is expanded with the decambering approach, in order to allow for nonlinear wing characteristics to be computed. This solver showed good agreement with experimental data both in linear
and in non-linear regimes. The structural solver revealed good agreement with Finite-Element calculations, in both
static load deformation and modal analysis. After describing and validating the two disciplines, the coupling between
aerodynamic and structural solvers is described. A rectangular wing composed of skins, spars and ribs is analyzed
using the present Aero-Structural solver. Conclusions are taken about convergence time and computational
requirements.
Key Words: Vortex Lattice Method (VLM), Equivalent Plate Theory (EPM), Aero-Structural Analysis

Nomenclature

CFD
VLM
EPM
FEM

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

wing/airfoil chord
airfoil lift coefficient
airfoil drag coefficient
airfoil pitching moment coefficient about the quarter chord
maximum airfoil lift coefficient
wing lift coefficient
wing drag coefficient
wing pitching moment coefficient
residual vector
element of residual vector
index of wing section
Jacobian matrix
number of wing sections
total number of vortex rings
Computational Fluid Dynamics
Vortex Lattice Method
Equivalent Plate Model
Finite Element Model
chordwise starts location of the second decambering function
angle of attack
angle of yaw
strength of bound vortex
normal vector
velocity vector
velocity potential
vector containing the corrections to the Newton variables
first decambering function
second decambering function
angular coordinate corresponding to
velocity components of the free-stream flow
wing deflections in x, y and z axis

Subscripts
=
=
=

maximum
represents value for a wing section
represents value from two-dimensional viscous experimental or computational data
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I. Introduction
Aero-structural design is an active development topic that presents several
challenges. In this design approach, aerodynamic and structural disciplines are coupled,
making it possible to determine wing deformation under the aerodynamic loads. Traditionally,
aero-structural design has been performed in a cut-and-try basis: aerodynamicists have an
idea of the shape of an ―optimal‖ load distribution and then tailor the jig shape of the
structure so that the deflected wing shape under a 1-g load gives the desired load distribution
[1]. This approach may be adequate up to a certain level for conventional transport aircraft,
where considerable accumulated experience exists. In the case of either new planform
concepts or new flight regimes, however, the lack of experience combined with the
complexities of aero-structural interactions can lead to designs that are far from optimal.
Since two distinct design disciplines are used, they should be carefully selected taking
in account the desired application. In fact, the level of fidelity of the chosen aerodynamic
and structural disciplines is of utmost importance and should be carefully chosen according to
the design requirements.
On one hand, high-fidelity computational fluid dynamics (CFD) techniques provide
reliable results in aerodynamic predictions. However, these techniques require large
computing resources and significant time even for the analysis at a single angle of attack.
They also need the generation of high-quality grids for each configuration, which are time
consuming and difficult to automate. On the other hand, low fidelity aerodynamic models
need low computational resources, yet providing enough accuracy for the initial stages of
wing design. Since it is of interest to have low computational cost, a Vortex-Lattice Method
(VLM) is chosen to perform the aerodynamic calculation in the present work. In an effort to
predict wing aerodynamic characteristics at both linear and non-linear regime, the iterative
decambering scheme suggested by Mukherjee and Gopalarathnam [2,3] is introduced into the
VLM. In the decambering approach, the chordwise camber distribution at each section of the
wing is reduced to take the viscous effects into consideration at high angles of attack.
In structural analysis, the finite element method (FEM) has proven to be a numerical
procedure that provides reliable and accurate results. The finite element method discretizes
the structure into one or more types of basic structural components — the finite elements.
However, the computational cost and the need to discretize the structure make this method
impractical. In view of this situation, Equivalent Plate Models (EPM) arises as a compromise to
simulate complex structures for the purpose of obtaining solutions in the early design stages.
This idea is reasonable as long as the complex structure behaves physically in a close manner
to the continuum model used and only global quantities of the response are of concern [4].
Given the nature of the aero-structural tool that is being developed, the EPM is the natural
choice, since the low computational resources are a requisite.

II. Aerodynamics Solver
Steady State Vortex Lattice Method
The derivation of the theory behind the vortex lattice method presented here mainly
follows reference [5]. In this formulation, vortex rings are used to discretize the threedimensional thin lifting surface. The main reason to use these elements over the horseshoe
vortex, is essentially related to the low computationally requirements. Also, the zero-normalflow boundary condition is satisfied on the actual lifting surface which may have camber and
different planform shapes. In the current work unsteady analysis is not implemented.
The constitutive elements of the thin surface are the vortex rings, (see Fig. 1a),
which are fundamentally composed of four straight vortex segments.
The method by which the thin wing planform is divided into panels is shown in Fig.
1b. In each panel a vortex ring is placed, building the vortex lattice. The leading segment of
the vortex ring is placed on panel’s quarter chord line and the collocation point is at the
centre of the three-quarter chord line. The panel normal vector is also defined at this point.
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A positive is defined according to the right-hand rotation rule. In VLM the singularities are
placed on the mean surface of the wing, rather than on the actual surface. This distribution
of vorticity seeks to emulate the changes in velocity induced on the flow as it traverses the
upper and lower surfaces of the wing.

(a)

(b)

Figure 1 – Vortex Lattice Method: a) vortex ring element notation and coordinate system and b) vortex ring model
for a thin lifting surface [5].

Regarding the boundary condition for solving the Laplace’s equation, it is possible to
conclude that only the zero normal flow across the wing surface (impermeability condition)
has to be applied. Hence:
(1)
The influence coefficients can be calculated, computing the by-product of the
induced velocity of a particular vortex ring and the lattice normal vector. The calculated
induced velocity is due to unity strength vortex. Because symmetry is invoked (the
distribution of circulation, , is symmetric), the system only has equations rather than
.
In order to form the right-hand-side of the linear system of equations, the normal
velocity components of the free-stream flow should be computed. Hence:
(2)
Once the computation of the influence coefficients and right-hand-side vector is
done, the zero normal flow boundary condition, represented by Eq. (1), results in the
following system of linear equations:
(
where

)(

)

(

(3)

)

denotes the total number of vortex rings.
More details on the numerical method are found in reference [5].

Iterative Decambering Approach
The following section has been adapted from references [2,3]. The decambering for
an airfoil is computed using a function of two variables
and . These two variables are
used because the decambering is determined using the difference between the viscous and
the potential-flow results (
and
). The viscous
and
of the airfoil can be obtained
from experimental or computational data and the corresponding potential flow
and
are
calculated using the linear VLM:
(4)
The values of

and

, in radians, for a given

and

are found to be given by:
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(5)
[

]

(6)
(7)

In a three-dimensional analysis, the lifting surface is divided into several spanwise and
chordwise panels. Unlike in the two-dimensional case, changing a on one section is likely to
have a significant effect on the neighboring sections of the lifting surface in the threedimensional case. To take these effects into consideration, a
-dimensional Newton
iteration is used to calculate and
at each of the sections of the wing. Newton iteration
is repeated until the
and
at these sections are close to zero. A
matrix
equation must be solved for each step of the Newton iteration [6] as shown in Eq. (8):
(8)
where is a
-dimensional vector containing the residuals of the functions to be zeroed,
is the
-dimensional vector containing the corrections required to the
variables
to
bring the vector closer to zero, and is the
Jacobian of the system containing the
gradient information.
For each step of the iteration, and are determined, and
is computed using Eq.
(8). The corrections are then applied to the variables to bring the residuals closer to zero. In
the current approach, the residual functions were the values of
and
for each of the
wing sections, and the variables
were the values of
and
for each of the sections.
Further details about the decambering approach may be found in references [2,3].

Validation
In order to evaluate the accuracy of the non-linear VLM implementation, tests were
carried out for a trapezoidal wing with 3º of dihedral and an aspect ratio of 9. In particular,
experimental two-dimensional data for a NACA 65-210 airfoil at Reynolds numbers of 4.4
million [7] is used as input to generate results for trapezoidal wings without washout and with
2º washout. The planform of the tested trapezoidal wing is shown in Fig. 2.
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
0

0.5

1

1.5

2

2.5

Figure 2 – Two-dimensional plot of the trapezoidal wing used in the aerodynamic solver validation tests.

Results from the iterative decambering approach are then compared with
experimental
and
curves for the corresponding wings from the experimental
data of Sivells [8].
Figure 3a shows the two dimensional
curve, three-dimensional
curve
calculated with 3D VLM and also the experimental
curve, for the wing without
washout. Comparing the calculated and experimental lift-curve slopes, it is possible to
observe a very good agreement between the referred curves. In fact,
is predicted
within 3% error and the lift-curve slope (
) is estimated with an error below 1%. The
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post-stall prediction with 3D VLM reveals the same tendency as in the experimental data.
However, there is not sufficient experimental data to corroborate this statement.
Figure 3b shows the two dimensional
curve, three-dimensional
curve
calculated with 3D VLM and also the experimental
curve, for the wing without
washout. Again, a very good agreement is seen between experimental data and 3D VLM data.
Thus,
and
are predicted with accuracy.
Figure 3c shows the equivalent curves as in Fig. 3a, but for the wing with 2º washout.
Again, a very good agreement between the referred curves is observed. In fact,
is
predicted with an even tighter margin, being the error inferior to 2%. The
is also
estimated with accuracy. On the other hand, the post-stall prediction with 3D VLM reveals a
smooth lift coefficient decrease that contradicts the abrupt stall shown in the experimental
curve. However, the lack of sufficient post-stall measurements invalidates a conclusion to be
taken on its accuracy.
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and
curves predicted using 3D VLM: a)
and b)
curves for a wing without
washout and c)
and d)
curves for a wing with 2º washout.

Figure 3d shows the equivalent curves as in Fig. 3b, but for the wing with 2º washout.
Observing the calculated and experimental
, it is possible to verify a good compliance.
In fact, these curves almost coincide with each other, being the predictions of
and
very close to the experimental results.
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The validation procedure carried out showed that the aerodynamic tool is capable of
predicting both linear and non-linear wing characteristics, with high accuracy. This an
important step in order to achieve an aero-structural solver that is capable of analyzing wings
effectively.

III. Structural Solver
General Formulation
The implementation described is mainly based on the work of Kapania and Liu [4].
There are two main assumptions to this formulation: a straight line normal to the nondeformed mid-surface remains straight after deformation, and the transverse normal stress
may be neglected in the constitutive equations.
The strain energy of the wing structure is:
∫∫∫ { } { }

∫ ∫ ∫ { } [ ]{ }

(9)

where the constitutive relations for the material (Hooke’s Law, establishing the relation
between the stress state { } and the strains { }) were applied in the form of the tensor [ ]
(taken as symmetrical).
The kinetic energy of the equivalent plate is defined in integral form as:
∫∫∫

(10)

being the velocity vector.
More details on the displacement field and the strains can be found in references
[4,9].
In order to perform the calculations, the general wing geometry needs to be
transformed into the square domain defined by , :

Figure 4 – Domain transformation used in Kapania and Liu formulation [4].

The application of such transformation, and subsequent discretization of Eq. (9) and
Eq. (10), leads to a complex and long derivation which goes beyond the scope of the current
paper. References [4,9] provide a detailed insight of the derivation. In order to evaluate the
integrals in the aforementioned equations, Gaussian quadrature is used. The integrands and
limits of integration are defined by the wing geometry and the properties of its structural
elements.

Validation
In order to assess the accuracy of the current implementation of the equivalent plate
method and also its performance, a set of tests were carried out for a general trapezoidal
wing composed of skins, spars, and ribs. The results obtained with the present method were
compared against a commercial finite element model.
The geometric and material parameters of the trapezoidal plate are given in Table 1.
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Notice that the plate is clamped at the root.
There are 4 spars and 11 ribs distributed uniformly along the wing chord. All the wing
components (spars, ribs and skin) are made of aluminum. In particular the wing components
dimensions are the following: skin thickness t0 = 3mm, spar cap height h1 = 5mm, spar cap
width l1 = 9.47mm, spar web thickness t1 = 1.47mm. Notice that the ribs have the same cap
dimensions and web thickness as the spars. The root and tip airfoils thickness-chord ratio is
varied from 0.15 to 0.06, respectively. Notice that both root and tip airfoils were obtained
through a Karman-Treftz conformal transformation [10].
A general CAD model of the trapezoidal wing used in the equivalent plate validation
tests is seen in Fig. 5.
Table 1 - Geometric and material properties of the test wing.
Geometric properties
Semi-span,
LE Sweep,
Tip twist
Dihedral,
Root chord, cr
Tip chord, ct

4.88 m
30º
0º
0º
1.83 m
0.91 m

Material Properties (Aluminum)
mass density,
Young's modulus,
Poisson's ratio,

2.7 × 103 kg/m3
70.7 GPa
0.3

Figure 5 – CAD model of the trapezoidal wing used in the equivalent plate validation tests. Note that the skins are
transparent, revealing the spars and ribs inside the wing.

A. Modal Analysis
The modal analysis is carried out using the present equivalent plate model. These
results are then compared to the corresponding finite element model.
Table 2 compares the modal frequencies between the equivalent plate method and
the finite element model from reference [9]. Observing the results, one can conclude that the
present equivalent plate model is capable of approximating the modal frequencies very
closely. Nevertheless, in order to improve the numerical results, a high number of integration
points is necessary. Despite of this, the
modal frequency shows a relatively high error,
being overestimated by about 8.4 %.
In order to perform the analysis under static loads, a pair of loads, equal in magnitude
(4448 N) and opposite in direction is applied at the wing tip (at the locations of the first and
last spars).
Table 2 - Comparison of natural vibration frequencies computed with EPM and FEM.
Mode
1st
2nd
3rd
4th
5th
6th

EPM [rad.s-1]
46.451
203.408
280.541
371.215
496.568
744.267

FEM [rad.s-1]
46.639
200.068
284.249
358.933
458.022
726.96

[%]
0.403
1.669
1.304
3.422
8.416
2.381
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B. Static Load Analysis
The deformation along the leading edge and the wing tip is considered and compared
with the corresponding finite element model from reference [9]. Figure 6a shows the
displacement results along the wing leading edge and Fig. 6b the deformation at the wing tip.
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Figure 6 – Displacement of the test wing, due to a torque application: a) wing leading edge deflection and b) wing
tip deflection.

Comparatively to the leading edge displacement, EPM gives an overestimated
deformation and an underestimated
deformation but nonetheless a very close
approximation for both deformations. The
deformation nearly coincides with the finite
element calculation results, being approximated with the highest accuracy among the three
displacements.
Along the wing tip, Liu's method captures the shape of the displacement field very
accurately. On one hand,
and
deformations are approximated very precisely, almost
coinciding with the finite element model. On the other hand,
deflection is slightly
overestimated.
Based on the current validation, it becomes apparent that the equivalent plate
method approach shows good results for complex structures, given its simplicity and low
computational cost.

IV. Aero-structural Solver
After describing the aerodynamic and structural disciplines, the aero-structural solver
could be formulated and implemented.
One of the essential aspects in the aero-structural formulation is the transfer of the
coupling variables between the aerodynamic and structural analysis [11]. There are mainly
two aspects involved that need to be addressed during the information transfer. The first one
is the level of fidelity in the coupling of the aerodynamic and structural model, which has to
guarantee that the accuracy of the individual analysis is not compromised. The second
concern is that the discretization in each model must preserve geometric consistency during
the analysis process.
The aerodynamic and structural solvers coupling in the context of the aero-structural
analysis is shown in Fig. 7.
The aerodynamic point loads vector computed with the VLM tool are transferred to
the structural tool along with the coordinates of the application point. Since in the structural
tool there is not an associated mesh, the loads are applied without any pre-processing.
Transferring the displacements given from the structural analysis to the aerodynamic
module is achieved by generating the deflected aerodynamic mesh. This procedure is
straightforward to implement, since the equivalent plate model deflections are computed
using Legendre Polynomials, which could be evaluated at any point inside the wing planform.
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In the current implementation, the deflections are computed at each point of the
aerodynamic mesh, and summed to the undeformed mesh.

Figure 7 – Aerodynamic and structural solvers coupling methodology.

The first time the aerodynamic solver is called, the displacement field of the
structure is equal to zero. After the aerodynamic solver completes, aerodynamic forces are
transferred and the structural solver is called. The new displacement field is then translated
to a movement of the aerodynamic mesh and the aerodynamic solver is called again. This
process continues until the state of aerodynamic and structure converged as determined by
the norm of the structural displacement residuals. In the current work, the total number of
iterations is typically between 5 to 10 iterations.

Analysis Example
In order to evaluate the results computed with the current implementation of the
aero-structural methodology and also its performance, an analysis test is carried out for a
rectangular wing composed of skins, spars, and ribs.
The geometric and material parameters of the rectangular wing are given in Table 3.
Note that the wing is assumed to be clamped at the root.
Table 3 - Geometric and material properties of the rectangular wing used in aero-structural analysis.
Geometric properties
Semispan,
Tip twist
Dihedral,
chord, c

0.6 m
0º
0º
0.15 m

Skin and Spar Material (Aluminum
6061-T6) [12]
density,
2.7 × 103 kg/m3
68.9 GPa
Young's modulus,
26 GPa
Shear Modulus,
Poisson's ratio,
0.33

Ribs material (Airex C70.75) [13]
density,
Young's modulus,
Shear Modulus,
Poisson's ratio,

80 kg/m3
66 MPa
30 MPa
0.1

The wing considered has 2 spars, located at 30 % and 50 % of the chord, and 5 ribs
distributed uniformly along the wing span. Both skin and spars are made of aluminum. In
particular, these components have the following dimensions: skin thickness t0 = 0.4 mm, spar
cap height h1 = 0.4 mm, spar cap width l1 = 5 mm, spar web thickness t1 = 0.4 mm. The ribs
are made of PVC foam Airex® C70.75 with 6.2 mm of thickness.
The airfoil chosen for the wing is a modified version of the SG6042. More details about
the airfoil are found in reference [14].
A general CAD model of the rectangular wing used in the aero-structural analysis test
is seen in Fig. 6.
The presented wing is analyzed at an angle of attack of
º and a velocity of
.
For the present calculation sea level conditions were considered. The EPM is used with a 12th
Legendre polynomial.
Figures 7a, 7b and 7c show the distribution of wing deflections ,
and . As
expected, the
deflection has the higher magnitude, when compared with
and . It is
possible to see an increasing vertical deformation as the distance from the wing root
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increases. This was expected since the wing is considered to be clamped at the root.
In Fig. 7d the distribution of , and along the wing tip are shown. One can observe
that wing tip
and
displacements are almost constant and that
deflection has a
maximum near the wing leading edge.
The aero-structural analysis performed took about 43 seconds to complete on an
Intel® Core i7 740QM CPU, requiring a total of 5 iterations until convergence was achieved.

Figure 6 – CAD model of the aero-structural test wing. Note that the skins are transparent, revealing the spars and
ribs inside the wing.
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Figure 7 – Displacements of the test wing, due to aerodynamic loading at
º,
at sea level: a) , b)
, c) deflection distribution along the wing and d) wing tip deflections.

V. Concluding Remarks
A tool for aero-structural analysis of wings was developed and implemented. This tool
was successfully applied to the aero-structural analysis of a rectangular wing composed of
skins, spars and ribs.
The two disciplines that constitute the aero-structural model were implemented and
validated. In the present study, the aerodynamic model chosen was a non-linear VLM. It was
concluded that it does not require large computing resources and significant time to predict
the non-linear aerodynamic characteristics of three-dimensional wings. In fact, the present
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method uses known non-linear aerodynamic data of airfoil. This aerodynamic discipline was
validated against experimental data in the linear and non-linear regime. The present results
agree well with experiments, both in lift and drag coefficients.
The structural method chosen was an equivalent plate model (EPM), which arises as a
compromise to simulate complex structures for the purpose of obtaining solutions in the early
design stages. The implemented EPM was validated against numerical data from finite
element analysis. The comparison shows good agreement with FEM data, in both static load
analysis and modal analysis.
In the last section, the aero-structural solver methodology was formulated. The
coupling between the aerodynamic and structural disciplines was presented and described,
highlighting the important aspects. A rectangular wing was analyzed with the proposed aerostructural tool, effectively showing its capabilities. The tool exhibited a rapid convergence
and low computational needs.
Despite the strong points exposed by the aero-structural analysis tool and its
disciplines, some future work is still necessary in order to assess the accuracy of the current
implementation, mainly the validation through experimental data. In order to achieve this, in
the next few months, wing tunnel tests will be made. The experimental data collected from
the tunnel test experiment will then be compared against the numerical data computed using
the current implementation.
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Abstract
This paper presents the work developed to determine the position of a set of piezoelectric actuators that maximizes
both the bending and torsion deflections at the tip of a cantilevered aluminium plate. The methodology used in this
work is as follows: a finite element model (FEM) of the problem is set up; a genetic algorithm is used to determine
the position of each piezoelectric actuator; these positions are updated into the finite element model and the
problem is solved for the tip deflections with a FEM code; the result is stored in a data base; this process is repeated
until the maximum number of iterations is reached or the optimum solution is reached. Optimum positions were
calculated for sets of two, four and six piezoelectric actuators, both in bending and in torsion modes. Results show
that the specific energy, defined as the ratio of the sum of the applied voltages to the deflection produced, is lower
for the two piezoelectric actuators case. This opens grounds for further research with more complex and practical
components.
Key Words: Piezoelectric Actuator; Plate; Shape Change; Optimization; Genetic Algorithm; Flutter

1. Introduction
From the beginning of aviation, flutter is one of the main factors that constrain the flight
envelope of aircraft. In order to counter this aeroelastic instability, active and passive
suppression methods have been developed. Passive solutions, in addition to an eventual
weight penalty of the structure are only focused on a certain region of the structure. Active
suppression of flutter is aimed at improving the control accuracy of actuators, as well as the
energy that each actuator requires, relying upon the shape change as one of the most
effective methods.
Much work has been done on the position optimization of piezoelectric (PZT) actuators and
sensors for shape control and vibration suppression. Munteanu [1] performed a study to find
the best position of a pair of PZT actuators in a composite wing. Liu et al. [2] presented a
solution to the problem OLSA (Optimal Location for Sensors/Actuators) by using a modified
genetic algorithm (GA). Zhang et al. [3] investigated an OLSA problem, a cantilevered beam,
using a performance function based on maximizing the energy dissipation due to the action of
control. Mehrabian and Yousefi-Koma [4] determined the best location for the placement of
piezoelectric actuators on a model that simulated the vertical stabilizer of the F-18 fighter
aircraft. Yang and Chen [5] investigated the optimal location of actuators on a plate with
fixed-fixed boundary conditions. Halim and Moheimani [6] worked on an OLSA problem
applied to a thin laminated plate. Dwarakanathan et al. [7] did a statistical analysis of the
best position to place pairs of sensors-actuators (SA) on a T-shaped tail.
The aim of this work is to change the shape of a cantilevered aluminium thin plate by placing
a number of PZT actuators at positions that maximize the bending and/or torsion deflections
at the free end of the plate. In this paper, only the positions obtained for pure bending and
pure torsion with two PZT actuators are shown. In addition, an energy analysis comparison
between the cases of two, four and six PZT actuators in pure bending and pure torsion is
presented.
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2. Problem Definition
The objective of this work was to determine the position of PZT actuators that maximize the
free end deflection of a cantilevered aluminium thin plate for pure bending and for pure
torsion. Optimizations for these loading conditions were carried out considering a set of two,
four and six PZT actuators.

2.1. Optimization Statement
A constrained optimization problem requires that the objective function, the constraints and
the design variables are defined.
Two objective functions were selected for this study: a) the plate tip deflection under pure
bending, , where an even number of PZT actuators with constant voltage are placed
symmetrically about the longitudinal axis of the plate; and b) the plate differential tip
deflection under pure torsion, , where an even number of PZT actuators are placed
symmetrically, with symmetric voltage values, about the longitudinal axis of the plate. Figure
1 illustrates the deflections for each case.

(a)

(b)

Figure 1 – Objective functions: (a) pure bending deflection, ; and (b) pure torsion deflection, .

The objective function for the pure bending case is given by

fB X    X 

X  X min ; X max 

;

(1)

and the objective function for the pure torsion case is given by

fT X    X 

X  X min ; X max 

;

(2)

where X is the design variables vector representing the coordinates, x and y, at the centre of
each PZT actuator, X=(x1,y1,…,…,xn,yn)T, with n being the number of PZTs, and Xmin and Xmax,
are the lower and upper bounds, respectively, of the design variables given by the
coordinates of the plate edges.
Since an even number of PZT actuators is used in all cases, when the first half of coordinates
X=(x1,y1,…,…,xn/2,yn/2)T is specified by the optimization algorithm the other half can be
calculated from
x i  b  x i n 2
 y y
i n 2
 i

;

i  n 2  1, n
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(3)

Input
definition.

1 - GA generates the coordinates.

2 - Conversion of coordinates
to the nodes of the mesh.

No

3 – The
boundary
conditions are
fulfilled?

4 – This set of
coordinates
has been
already used?

Yes

Yes

No
5 – Write the coordinates
in the script file.

6 - Delete old files and run
simulation.

7 - End Abaqus™, as soon as it has
results or exceeds a certain
number of iterations.

8 - Save the results and transfer
them into the Matlab®.

No

Best
solution?
Yes
End of
optimization.

Figure 2 – Flowchart representing the optimization procedure for pure bending and pure torsion problems.

where b is the width of the plate. It follows that the number of design variables is equal to
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the number of PZT actuators used in the optimization problem, corresponding to n/2 pairs of
x,y coordinates.
Constraints were imposed on the coordinates x,y of the PZT actuators to avoid superposition
of two or more of these. The constraints are defined as
x i  x j  bPZT  h



y i  y j  lPZT  k

;

i  1, n and j  i  1, n

(4)

where bPZT and lPZT are the width and length, respectively, of the PZT actuator and h and k
represent the mesh size of the finite element (FE) model in the x and y directions,
respectively.

2.2. Optimization Procedure
The methodology used to solve this problem is as follows: a) a FE model representing the
plate and the PZT actuators with geometric and physic properties is set up in the finite
element method (FEM) software package AbaqusTM; b) a script file is produced based on the
FE model which will serve to update the PZT actuator positions and call AbaqusTM to perform
an analysis; c) a GA is used to specify a set of coordinates for each PZT actuator, which are
written to a script file; d) AbaqusTM is executed to calculate the required deflection; e) the
GA retrieves the solution, calculates the objective function value, saves it in a database file
and, based on it, defines a new set of design variables compatible with the FE model mesh
size; f) the process from b) to e) is repeated until the maximum number of iterations selected
is reached or the best solution is identified. A GA implemented in Matlab® was used do solve
the optimization problems. The flowchart of Fig. 2 illustrates this procedure for the
optimization problems of pure bending and pure torsion.

3. Optimization Case Study
Optimizations for a set of two PZT actuators in pure bending and in pure torsion are
presented in this section.
A 6066-T3 aluminium alloy plate with one short edge built-in and all other remaining edges
free, with length l=500mm, width b=150mm and thickness t=0.41mm, was adopted. B500 PZT
actuators with length lPZT=28mm, width bPZT=20mm and thickness tPZT=0.254mm were used.
The material properties are shown in Table 1.
After a mesh convergence study, the mesh size implemented in the FE model was chosen as
to provide a favourable compromise between accuracy of the solution and computational
time and, at the same time, to allow dimension compatibility between the plate mesh and
the PZT mesh. Thus, a mesh size of h=5mm in the x direction and a size of k=4mm in the y
direction was adopted for all optimization problems. For each PZT actuator a total of 28
C3D20RE elements were used whilst for the plate 3750 C3D20R elements were considered [8].
For a pure bending or a pure torsion analysis with two PZT actuators, due to symmetry in the
distribution of the actuators over the plate area, only two design variables are used
corresponding to the x and y coordinates of the first PZT actuator. Thus, given x1 and y1 the
coordinates x2 and y2 are calculated from Eq. (3) with n=2. The bounds applied to the design
variables are

x1  2h; b  3h ;

y 1  4k;12k

(5)

The small value chosen for the upper bound on the longitudinal position y is small since it is
realised that the maximum effect on the tip deflections occurs when the actuators are placed
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close to the built-in end of the plate. The initial values of the design variables for the bending
and torsion problems are x1=60mm and y1=16mm for the bending case and x1=15mm and
y1=16mm for the torsion case.
Table 1 – Plate and PZT actuator material properties.
Properties
Length
Width
Thickness
Poisson ratio
Density
Young modulus

BM500
Aluminum
28
500
20
150
0.254
0.41
0,33
7650
2800
68.8x109
Elasticity matrix
12.1x1010
7.54x1010
7.52x1010
11.1x1010
10
2.11x10
2.16x1010
Piezoelectric coupling matrix
-1.6538x10-10
3.6012x10-10
5.4425x10-10
Dielectric matrix
791x103
889x103

D1111
D1122
D1133
D3333
D1212
D1313
d311
d333
d123
D11
D33

Units
mm
mm
mm
Kg/m3
N/m2

N/m2

m/V

F/m

The population size of the GA was defined based on the number of positions that the PZT
actuator can take within the established bounds. Considering the lower and upper bounds of
Eq. (5), and bearing in mind the size of the mesh, the number of possible positions in the x
direction is Nx=11 and the number of possible positions in the y direction is Ny=9. It turns out
that the total number of possible solutions is Nx x Ny =99. Therefore, the population size used
in the GA optimization was 99.

3.1. Pure Bending Problem Results
Table 2 shows the best ten results of  obtained for the two symmetrically placed PZT
actuators all subject to a voltage level of +100V for the pure bending deflection optimization
problem.
Table 2 – Sets of coordinates that originated the 10 best solutions for the pure bending deflection optimization
problem with +100V applied to all PZTs.
Set

x1, mm

Y1, mm

x2, mm

y2, mm

Deflection, mm

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

50
45
55
60
40
35
30
25
20
60

16
16
16
16
16
16
16
16
16
20

100
105
95
90
110
115
120
125
130
90

16
16
16
16
16
16
16
16
16
20

1.3888
1.3863
1.3836
1.3777
1.3723
1.3443
1.3006
1.2412
1.1679
1.1391

The best values of  for the pure bending problem are obtained when the PZT actuators are
close to the longitudinal axis of symmetry and close to the built-in edge of the cantilevered
plate. For a set of two PZTs, the maximum value of  achieved was 1.3888mm, marked yellow
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in Fig. 3 where the other 9 best solutions are also represented.

Figure 3 – Sets of coordinates that originated the 10 best solutions for the pure bending deflection optimization
problem. The grid size is in mm in both ordinates and abscissas axes. The overall best solution is marked with yellow
circles.

To assess the effect of the voltage level applied to the PZT actuators, the tip deflection of
ten different sets of PZT positions, including the best and the worst solutions of the pure
bending problem, was calculated for a voltage range from +10V to +250V. The coordinates
and deflection of each set at +100V can be seen in Table 3, whilst the deflection variation
with voltage level is illustrated in Fig. 4. From these results, it can be confirmed that, since
the strain produced within a PZT patch varies linearly with voltage and since the plate
representation model is linear (the elements selected are linear because they are suited for
small strain problems such as the one at hand), the tip deflection varies linearly with the
voltage level applied to the PZTs.
Table 3 – Sets of coordinates used to obtain Fig. 4 for the pure bending deflection optimization problem with +100V
applied to all PZTs.
Set

x1, mm

Y1, mm

x2, mm

y2, mm

Deflection, mm

Best Set
Set 1
Set 2
Set 3
Set 4
Set 5
Set 6
Set 7
Set 8
Worst Set

50
30
25
20
40
45
40
20
15
10

16
16
16
16
20
24
32
28
36
48

100
120
125
130
110
105
110
130
135
140

16
16
16
16
20
24
32
28
36
48

1.3888
1.3006
1.2412
1.1679
1.0934
1.0129
0.9369
0.8635
0.7928
0.7049

Figure 4 – Bending deflection variation with voltage applied to the PZTs for 10 solutions for the pure bending
deflection optimization problem.
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For the sets of coordinates defined in Table 3, if a tip deflection of 1.5mm was required from
the system, all position solutions could produce this requirement, though at different voltage
levels. If a deflection of 2mm was required instead, only 8 position solutions could provide
that, while for a 3mm deflection only two position solutions could be selected. The best set
of coordinates produces a tip deflection of 3.4719mm for the maximum voltage of 250V
applied to the two PZT actuators.

3.2. Pure Torsion Problem Results
Table 4 shows the best 10 results of  obtained for the two symmetrically placed PZT
actuators, the first subject to a voltage level of -100V and the second subject to a voltage
level of +100V, for the pure torsion deflection optimization problem.
Table 4 – Sets of coordinates that originated the 10 best solutions for the pure torsion deflection optimization
problem with -100V applied to PZT 1 and +100V applied to PZT 2.
Set

x1, mm

Y1, mm

x2, mm

y2, mm

Deflection, mm

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

20
25
15
30
10
35
40
45
15
20

16
16
16
16
16
16
16
16
20
20

130
125
135
120
140
115
110
105
135
130

16
16
16
16
16
16
16
16
20
20

0.3361
0.3340
0.3292
0.3235
0.3126
0.3058
0.2819
0.2529
0.2443
0.2435

The best values of  for the pure torsion problem are obtained when the PZT actuators are
away from the longitudinal axis of symmetry and close to the built-in end of the cantilevered
plate. For a set of two PZTs, the maximum value of  achieved was 0.3361mm, marked yellow
in Fig. 5 where the other 9 best solutions are also depicted.

Figure 5 – Sets of coordinates that originated the 10 best solutions for the pure torsion deflection optimization
problem. The grid size is in mm in both ordinates and abscissas axes. The overall best solution is marked with yellow
circles.

As in the case of the pure bending problem, to assess the effect of the voltage level applied
to the PZT actuators, the tip differential deflection of ten different sets of PZT positions,
including the best and the worst solutions of the pure torsion problem, was calculated for a
voltage range from -10V to -250V applied to half of the PZTs and from +10V to +250V to the
symmetric ones. The coordinates and deflection of each set at -100V and +100V can be seen
in Table 5, whilst the deflection variation with voltage level is illustrated in Fig. 6. From
these results, it can also be confirmed that the tip differential deflection varies linearly with
the voltage level applied to the PZTs.
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Table 5 – Sets of coordinates used to obtain Fig. 6 for the pure torsion deflection optimization problem with -100V
applied to PZT 1 and +100V applied to PZT 2.
Set

x1, mm

Y1, mm

x2, mm

y2, mm

Deflection, mm

Best Set
Set 1
Set 2
Set 3
Set 4
Set 5
Set 6
Set 7
Set 8
Worst Set

20
35
40
20
15
20
60
30
45
60

16
16
16
20
24
28
16
40
48
48

130
115
110
130
135
130
90
120
105
90

16
16
16
20
24
28
16
40
48
48

0.3361
0.3058
0.2819
0.2435
0.1996
0.1725
0.1392
0.1112
0.0696
0.0398

For the sets of coordinates defined in Table 5, if a tip differential deflection of 0.5mm was
required from the system, only 5 position solutions could produce this requirement, though at
different voltage levels. The best set of coordinates produces a tip differential deflection of
0.8402mm for the maximum voltage of -250V and +250V applied to each PZT actuator,
respectively.

Figure 6 – Torsion deflection variation with voltage applied to the PZTs for 10 solutions for the pure torsion deflection
optimization problem.

3.3. Optimization Results with Two, Four and Six PZTs
The procedure used for solving the optimization problems for pure bending and for pure
torsion with two PZT actuators with voltage levels of 100V was repeated for four and six PZT
actuators, using the same formulation described above but changing n to 4 and 6,
respectively.
Figure 7 summarizes the solutions obtained from the six optimization problems. Based on Fig.
7, one confirms that the best actuator positions for bending are close to the axis of symmetry
of the plate (within the blue area of the figure) and that the best actuator positions for
torsion are close to the left and right edges of the plate (within the pink area of the figure).
Maximum deflections were obtained for the six actuator case for both bending and torsion
problems. The maximum value of δ obtained was 3.4818mm, whilst the maximum value of θ
was 0.6388mm.
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Figure 7 – Sets of coordinates that originated the best solutions for the pure bending and pure torsion deflection
optimization problems with two, four and six PZT actuators. The grid size is in mm in both ordinates and abscissas
axes.

4. Energy Analysis
In all vehicle systems, in particular in aircraft, low energy consumption is very important as it
may represent reduced overall vehicle weight. In order to identify the solutions that for a
given specified deflection require the least amount of energy, an energy analysis based on
the applied voltages to the PZT actuators was performed.
A ratio of specific voltage was thus defined to compare the energy performance of the various
solutions obtained for both pure bending and pure torsion problems. For the pure bending
case, this ratio is defined as

VB 

nU



(6)

where U is the voltage applied to the PZT actuators. For the pure torsion case the specific
voltage is defined as

VT 

nU



(7)

The lower the value of this ratio the more energy efficient is the actuation of the set of PZT
actuators.
The best ten solutions from optimization problems with two, four and six PZT actuators were
obtained for a voltage level of 100V and the specific voltage parameter was computed for
each solution. Table 6 shows the results computed for the pure bending optimization
problems indicating their corresponding tip deflection and specific voltage. An energy rating,
ER, is also shown in the table to indicate the order of the solutions from the one exhibiting
the lowest specific voltage to the one with the highest specific voltage. It is clear that, the
solutions with the highest deflections are not necessarily the ones that require the least
energy. The seven solutions with the lowest specific voltage correspond to solutions with only
two PZT actuators. With such information as that contained in Table 6 it is possible to choose
the number of PZT and their position given a maximum value of tip deflection to be attained
at any time.
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Table 6 – Energy analysis results for the pure bending problem with all PZTs subject do +100V.
Set
Set 1
Set 2
Set 3
Set 4
Set 5
Set 6
Set 7
Set 8
Set 9
Set 10

2 PZTs
ER
1
2
3
4
5
6
7
11
19
24

, mm

VB
144.0092
144.2689
144.5504
145.1695
145.7407
148.7763
153.7752
161.1344
171.2475
175.5772

1.3888
1.3863
1.3836
1.3777
1.3723
1.3443
1.3006
1.2412
1.1679
1.1391

4 PZTs
ER
8
9
10
12
13
14
15
16
17
28

, mm

VB
159.6934
160.2885
161.0371
161.9105
162.2521
163.3386
164.0218
166.1406
166.2994
166.4240

2.5048
2.4955
2.4839
2.4705
2.4653
2.4489
2.4387
2.4076
2.4053
2.4035

6 PZTs
ER
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30

, mm
3.4818
3.4408
3.4338
3.4317
3.3896
3.3552
3.3528
3.3351
3.3089
3.3013

VB
172.3247
174.3781
174.7335
174.8405
177.0120
178.8269
178.9549
179.9047
181.3291
181.7466

The same analysis was carried out for the pure torsion optimization results with two, four and
six PZT actuators with half of the PZTs were subjected to -100V and the symmetric ones were
subjected to +100V. The results obtained from this analysis are summarized in table 7, where
the best ten solutions in terms of differential deflection for each number of PZT are shown.
The eight solutions with the lowest specific voltage correspond to solutions with only two PZT
actuators. Also, the ten solutions with the highest specific voltage are the solutions with six
PZT actuators. From Table 7 it is possible to choose the number of PZT and their position
given a maximum value of tip differential deflection to be attained at any time.
Table 7 – Energy analysis results for the pure torsion problem with half of the PZTs subject do -100V and the other
half, symmetrically placed, subject to +100V.
Set
Set 1
Set 2
Set 3
Set 4
Set 5
Set 6
Set 7
Set 8
Set 9
Set 10

2 PZTs
ER
1
2
3
4
5
6
7
8
12
14

, mm
0.3361
0.3340
0.3292
0.3235
0.3126
0.3058
0.2819
0.2529
0.2443
0.2435

VT
595.0256
598.8203
607.5703
618.2189
639.8157
654.1078
709.4714
790.8577
818.6321
821.3552

4 PZTs
ER
9
10
11
13
15
16
17
18
19
20

, mm
0.5034
0.5028
0.4933
0.4881
0.4738
0.4723
0.4699
0.4690
0.4682
0.4591

VT
794.6757
795.6241
810.9149
819.5546
844.3272
846.9731
851.1725
852.8239
854.4270
871.2509

6 PZTs
ER
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

, mm
0.6388
0.6218
0.6032
0.6009
0.5965
0.5949
0.5943
0.5925
0.5903
0.5881

VT
939.2023
964.8939
994.7609
998.4690
1005.8507
1008.6407
1009.5741
1012.6582
1016.4840
1020.1826

5. Conclusions
Optimization problems to determine the position of a set of piezoelectric actuators that
maximize the tip deflection in pure bending and in pure torsion modes of a cantilevered
aluminium plate using GA approach were performed. For each deflection mode, a set of two,
four and six PZT actuators were used, totalizing six optimization problems solved.
The main conclusions of this study can be summarized as:
 Maximum bending deflection is obtained with the PZT actuators near the
longitudinal symmetry axis and near the built-in end of the plate;
 Maximum torsion differential deflections occurs when the PZT actuators are placed
away from the longitudinal symmetry axis and close to the built-in end of the
plate;
 Maximum deflections, both in bending and in torsion, are obtained with six PZT
actuators;
 Maximum energy effectiveness, corresponding to minimum specific voltage, is
attained with two PZT actuators, both in bending and in torsion cases.
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Resumo
Os sismos representam uma das grandes causas de danos graves e perda do património histórico e arquitectónico.
Qualquer intervenção de reabilitação destes edifícios deve partir de uma cuidada avaliação e análise da sua
vulnerabilidade sísmica, de modo a desenvolver, se necessário, estratégias de reforço sísmico adequadas.
O presente artigo tem como objectivo contribuir para o conhecimento da situação da cidade do Barreiro quanto à
temática da vulnerabilidade sísmica, uma vez que tal nunca foi alvo de estudo nesta cidade. Pretende-se fazer um
levantamento generalizado do edificado existente no Barreiro e proceder à aplicação de métodos de avaliação da
vulnerabilidade sísmica a um caso de estudo específico: Escola Primária da Penalva. Tem-se ainda como objectivo a
comparação dos dados resultantes da aplicação da norma japonesa com uma análise modal desenvolvida para a
estrutura em estudo.
Palavras-chave: Vulnerabilidade sísmica, Barreiro, Desempenho sísmico, Comportamento sísmico.

1. O Edificado Barreirense
O edificado barreirense, à semelhança do que acontece por todo o país, não é homogéneo.
Trata-se de uma heterogeneidade não só relativamente ao sistema estrutural, como também
quanto à época de construção. Tal resulta (como a nível nacional) não só da evolução
tecnológica da construção ao longo dos tempos (e consequente aprofundamento do
conhecimento na área da Engenharia Sísmica) como também da evolução legislativa, ou seja,
da adaptação dos projetos aos novos regulamentos. O Barreiro dispõe ainda hoje de uma forte
presença de edifícios com estrutura em alvenaria, que, na zona antiga da cidade devido à
quadrícula verificada, deixa enunciar o período pombalino, e apresenta vários edifícios em
estado degradado. Desconhecem-se também as suas capacidades resistentes, sendo por isso
uma das zonas que requer mais atenção, tendo ainda em consideração que, pelos factores já
enunciados, se presume uma elevada vulnerabilidade sísmica.Com o estabelecimento de
várias empresas industriais no Barreiro é notável o aumento da população que originou de
imediato um aumento também da construção de novas habitações. Muitas destas novas
construções foram já construídas ao abrigo dos regulamentos que quantificam a ação sísmica
a considerar (o primeiro deles publicado em 1958) [1], [2], [3].
Um estudo do Simulador do LNEC 2005 referido em [3] desenvolveu uma projeção do sismo de
1755, tentando saber à data de hoje a quantidade de edifícios que colapsariam. Dentro do
âmbito do concelho do Barreiro, constata-se que a freguesia do Barreiro é aquela que mais
percentagem de colapsos apresenta (3 a 4 %), por ser a que tem edifícios mais antigos (ver
Figura 1).

Figura 1 – Resultados do Simulador LNEC 2005 [3]
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De acordo com dados dos Censos 2001 [4], à data e para um total de 10298 edifícios, ao
nível do concelho do Barreiro existiam 8270 edifícios construídos até 1980, anteriores à
edição do Regulamento de Segurança e Ações (R.S.A.) publicado em 1983 e regulamento atual
em vigor. Por análise do gráfico da Figura 2 conclui-se que existiam ainda à data de 2001
aproximadamente 5000 edifícios cuja estrutura não era betão armado, podendo ser de
alvenaria (com ou sem placa) ou em estrutura de adobe.
1996 a 2001
1991 a 1995
1986 a 1990
1981 a 1985
1971 a 1980
1961 a 1970
1946 a 1960
1919 a 1945
Antes 1919
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Outros

Parede de adobe, taipa ou alvenaria solta

Parede de alvenaria argamassada, sem placa

Parede de alvenaria armassada, com placa

Betão armado
Figura 2 – Edificado Barreirense [4]

2. Metodologia de avaliação da vulnerabilidade sísmica
A avaliação da vulnerabilidade sísmica adoptada neste estudo foi feita de acordo com as
normas japonesas, resultantes de contributos de estudos na área desenvolvidos por Hirosawa.
Esta metodologia é adoptada pelo Ministério da Construção japonês com o objectivo de
avaliar, de forma expedita e eficaz, a vulnerabilidade sísmica de edifícios em betão armado e
assim proceder à avaliação da segurança sísmica de cada edifício. A avaliação é realizada com
base na análise do comportamento sísmico de cada piso do edifício (método utilizado para
edifícios até 8 pisos) e em cada uma das direcções ortogonais da planta [5]. O sistema
estrutural a que se aplica a metodologia de Hirosawa pode variar entre o sistema em pórtico
e paredes, sendo que estudos mais recentes [6] mostram que é aplicável também a edifícios
de alvenaria mista.
O método utilizado assenta em três níveis de avaliação [5], desde um primeiro que se
revela o mais simplificado (e também o mais conservativo), até ao terceiro nível, aquele que
demonstra ser o mais detalhado. A existência de três níveis não obriga a que a avaliação
passe por todos eles. Ao começar pelo nível 1, caso a avaliação seja satisfatória, o estudo
termina aí, sendo necessário passar ao nível seguinte apenas quando no nível precedente não
é verificada uma avaliação satisfatória. O funcionamento do método é apresentado de forma
esquemática na Figura 3.
A avaliação incide na comparação de dois índices característicos de cada tipo de edifício
estudado e sismo considerado, tendo-se:


Is> Is0Desempenho sísmico satisfatório.



Is< Is0Desempenho considerado não satisfatório.

Em que Is representa o índice de desempenho sísmico e Is0 representa o índice de
comportamento sísmico.
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Figura 3 – Cronograma de aplicação da metodologia japonesa

Quando no final do terceiro nível de avaliação se conclui que a avaliação da
vulnerabilidade sísmica não é satisfatória, significa tal que poderão ser necessárias
intervenções com o objectivo de melhorar o seu comportamento. Quando a reabilitação não é
vantajosa, quer em termos estruturais ou económicos, o resultado da avaliação poderá
mesmo levar à demolição da estrutura.
O primeiro nível de avaliação é realizado tendo como referência os seguintes pontos,
sendo esses necessários à quantificação de cada um dos índices sísmicos supra referidos:


Cargas permanentes e dimensões estruturais;



Fissuração existente nos elementos de betão e sua deformação;



Configuração do edifício de modo a avaliar a irregularidade.

O segundo nível, compreende informações relativas a:


Cargas permanentes e dimensões estruturais;



Grau de ocorrência de fissuração e deformação;



Grau e intervalo de deterioração observado.

Como suplemento à avaliação de segundo nível poderá ser realizada uma inspecção visual
com eventual remoção de materiais de acabamento para contabilização dos parâmetros
referidos.
No terceiro nível de avaliação, nível de avaliação detalhada, para além das informações
contempladas no segundo nível são ainda consideradas as seguintes informações:


Forças aplicadas e módulo de elasticidade do betão;



Disposições, dimensões e resistência das armaduras;



Capacidade dos elementos estruturais tendo em consideração o tipo de
construção e condições de irregularidade;



Caracteristicas dos materiais, considerando a carbonatação do betão e oxidação
das armaduras.

A norma japonesa refere ainda a possibilidade de extracção de carotes de betão para
análise, neste nível de avaliação.

2.1 Índice de desempenho, Is
O índice de desempenho é obtido com recurso à expressão facultada na norma japonesa,
que resulta do produto entre três índices: Índice representativo do desempenho sísmico (E0),
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Índice representativo da irregularidade estrutural (S D) e Índice indicativo da deterioração da
estrutura ao longo do tempo, também denominado índice de tempo (T).
s

Na expressão anterior o índice E0 depende diretamente das capacidades resistentes da
estrutura, sendo determinado pelo cálculo da força de rotura de cada piso e dado pelo
somatório do produto da área de um dado elemento estrutural pela sua tensão média
resistente. Por seu lado, os índices SD e T são índices de redução da resistência.

2.2 Índice de comportamento, Is0
Tendo em consideração o preconizado na norma japonesa [5], o índice de comportamento
sísmico deve ser obtido como o produto entre o índice básico de comportamento sísmico (E S),
índice de zona (Z), índice de solo (G) e índice de importância da estrutura (U):
s

Contudo, tendo em conta alguns desenvolvimentos decorrentes da aplicação do método
japonês e tendo em vista o seu enquadramento com as regulamentações não só europeias
(Eurocódigos) como nacionais, o cálculo de I S0 pode ser obtido com recurso à seguinte
expressão simplificada [7]:

q
Onde:
agR

- celeração na rocha, obtido no Anexo Nacional (AN) do Eurocódigo8 (EC8);

S

- Coeficiente de solo, obtido no AN – EC8;
1

g

- Coeficiente de importancia do edifício, de acordo com o EC8;
- Aceleração da gravidade, considerando 9,8 m/s2;
- Percentagem de massa mobilizada no primeiro modo de vibração;

q

- Coeficiente de comportamento apresentado pela estrutura.

O cálculo do coeficiente de comportamento deverá ser efectuado de acordo com o
designado no EC8, sendo necessário averiguar ainda as condições de regularidade em planta e
altura de acordo com a mesma norma.
Ainda relativamente a esta expressão, deve-se ter em atenção que devido às variáveis que lhe
estão associadas (massa mobilizada, coeficiente de comportamento, coeficiente de solo,
aceleração na rocha e coeficiente de importância), IS0 não é um valor a atribuir a cada piso,
mas sim a atribuir à globalidade da estrutura.

3. Aplicação da metodologia à Escola Básica 1º Ciclo da Penalva
A EB1 da Penalva situa-se na localidade de Penalva, pertencente à freguesia de Santo
António da Charneca, no concelho do Barreiro. A escola é composta por três corpos distintos,
separados entre si por juntas de dilatação, funcionando assim autonomamente em termos
estruturais: corpo principal (refeitório e salas de aula do primeiro ciclo), corpo II (mais antigo
com utilização de pré-primária), e corpo III (instalações da biblioteca escolar). O corpo
principal da escola e corpo III, recentemente inaugurados aquando das comemorações do
centenário da República, resultam das obras de ampliação de que a escola foi alvo com vista
a melhorar as condições dos usuários bem como aumentar o número de salas de aula.
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A solução estrutural adoptada recaiu sobre uma estrutura de betão armado de lajes
vigadas com fundações rígidas travadas com recurso a vigas de fundação, de acordo com o
projeto de estabilidade da estrutura.

Figura 4 – Corpo da escola alvo da aplicação da metodologia

17,75m

A aplicação do método de avaliação da vulnerabilidade sísmica é respeitante ao corpo
principal da escola (ver Figura 4) não só por ser o de maiores dimensões como também por ser
o único que tem dois pisos, uma vez que os restantes têm apenas um único piso. Nas Figuras 5
e 6 apresentam-se as plantas do primeiro e segundo pisos.

28,14m
Figura 5 – Planta do primeiro piso (rés-do-chão)
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17,75m
14,66m
Figura 6 – Planta do segundo piso (1º andar)

3.1 Modelação
Com base nas plantas de estabilidade da obra, foi possível modelar a estrutura com as
dimensões dos elementos bem como a sua localização. Os pilares e vigas foram modelados
com recurso a elementos de barra cujas propriedades são as dos materiais (betão C20/25 e
Aço A400NR). Os painéis de laje (tecto do piso 1 e tecto do piso 2) foram modelados com
recurso a elementos finitos bidimensionais do tipo “shell-thin” com espessura igual à
considerada no projeto de estabilidade. Nas Figuras 7 e 8 apresentam-se várias vistas do
modelo desenvolvido.

Figura 7 – Modelo (visualização 3D)

Y
X
Figura 8 – Modelo (esq.: Planta piso 1; drt.: alçado nascente)

3.2 Análise Modal
A análise modal do modelo de cálculo tem como objectivo auferir quais os modos de vibração
da estrutura e respectivas frequências e períodos. Tal facto prende-se com a necessidade
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desta informação para o cálculo do Índice de Comportamento Sísmico (I S0). Com recurso ao
programa SAP 2000, obtiveram-se as informações constantes da Tabela 1 para os primeiros 3
modos de vibração.
Tabela 1 – Modos de vibração da estrutura
Modo de vibração

Período [s]

Frequência [Hz]

1

1,069

2
3

Massa Mobilizada
Desloc. X

Desloc. Y

Rotação Z

0,936

3,36 %

75,68 %

33,33 %

1,030

0,970

82,74 %

3,84 %

29,58 %

0,848

1,179

0,70 %

2,40%

22,68 %

É possível concluir que o primeiro modo de vibração da estrutura, o modo fundamental,
corresponde a movimento de translação em YY, mobilizando 75,68 % da massa do edifício.

3.2 Ação sísmica
Atualmente encontra-se em vigor o Regulamento de Segurança e Ações para estruturas de
Edifícios e Pontes. No entanto, e uma vez que este regulamente será brevemente substituído
pela regulamentação europeia, a ação sísmica considerada no modelo de cálculo automático
é respeitante à definida no EC8, com as adaptações incluídas no respectivo anexo nacional.
De acordo com o EC8, o espectro de resposta elástico (ver Figura 9) é dado pelas expressões
que se apresentam de seguida, em ordem ao período de vibração T e dependentes da
definição de TB, TC e TD, valores referência de períodos de vibração para traçado do espectro
de resposta:
( )

(

[

)]

( )
( )
( )

[
[

]
]

Figura 9 – Espectro de resposta elástico

3.3 Aplicação da metodologia de avaliação (1º nível)
Índice IS
A quantificação do índice Is requer que sejam também quantificados os índices que lhe
estão associados (E0, SD e T).
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O índice T é aquele que demonstrou ser mais rápido a definir, em muito devido à curta
idade da estrutura. Como não foram detectadas aquando da visita ao local anomalias a nível
de deformações, fissuras, utilização de produtos químicos e registo de incêndios, este
parâmetro é assumido como 1,00.
Para a obtenção do valor de SD foram tidos em conta os parâmetros necessários à sua
quantificação, designadamente, relação entre áreas, uniformidade de altura e relação entre
lados maior e menor, entre outros. Após o estudo mais aprofundado de cada um dos
parâmetros (q1a a q1j), e se ter concluído que alguns desses não se aplicariam devido às
características da estrutura (a título de exemplo o caso da inexistência de juntas no corpo em
estudo) obteve-se o valor final de SD para o primeiro nível de 0,90.
Para a estrutura em análise todos os valores de q 1aplicáveis à estrutura são considerados
1,00 por não se verificarem irregularidades, exceptuando o caso de q1a que se assume como
sendo 0,90 devido ao quociente da menor área pela área é inferior a 30% e não existir dupla
simetria, conforme a Figura 10.
Área secundária
(≈106 m2)

Área Principal
(≈348,79m2)

Figura 10 – Relação entre áreas no piso 1

O índice representativo do desempenho estrutural no primeiro nível resulta da análise aos
elementos estruturais verticais existentes. Uma vez que na presente estrutura não se verifica
a existência de paredes resistentes ou pilares pequenos (de acordo com as definições
constantes da norma), a expressão de [5] fica simplificada:
i

x{

i

(

)

w

(

)

w

Onde:
n

- Número de pisos do edifício;

i

- Número do piso em estudo;

CC

- Índice de resistência dos pilares;

1
3

FW

- No caso de Cw próximo de 0 (verifica-se devido à inexistência de paredes),
deve-s d itir 1 = 1,00;
- factor de resistência efectiva de pilares na deformação final de pilares
pequenos, podendo ser admitido como 0,50;
- Índice de ductilidade das paredes, que pode ser considerado igual a 1,00;

Sendo esta uma estrutura sem paredes resistentes e sem pilares pequenos, de acordo com
a definição proposta na norma, nas equações anteriormente descritas apenas existe o
parâmetro representativo da resistência devida a pilares [5], dado por:
∑
Onde:
τC

- Tensão média de corte dos pilares;

AC

- Área total em planta dos pilares;

ΣW

- Peso total do piso, de acordo com a norma pode ser considerado 12kN/m 2;

βC

- Coeficiente dado por:

d

(MPa);
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O cálculo do Índice de Desempenho Sísmico da estrutura IS, para a estrutura em análise
resultou nos seguintes dados:
Tabela 2 – Valores do Índice IS obtido para a EB1 da Penalva

Piso 1
Piso 2

E0

T

SD

1,00

0,90

1,00

0,90

1

IS

X

Y

X

Y

0,39

0,39

0,35

0,35

0,47

0,47

0,42

0,42

Relativamente aos resultados de IS importa referir que o facto de o valor obtido ser
igual nas duas direções deve-se à inexistência de paredes resistentes (o que faria alterar a
definição dos pilares e a sua resistência em função do alinhamento da parede e respetivas
aberturas). Outro aspeto a ter em conta é o de no piso 2, ser expectável que devido ao factor
de modificação
o valor de IS fosse menor, contudo a redução do factor não é suficiente
para atenuar os efeitos que se traduzem por o piso 2 ser mais pequeno, menos peso a
suportar e que juntamente com as características dos elementos estruturais se traduz num
índice E0 (resistência) superior (SD e T são iguais nos dois pisos).
Índice IS0
A obtenção do índice de comportamento sísmico foi efectuada de acordo com a expressão
desenvolvida por outros autores [7], por se considerar, de acordo com os mesmos, como
sendo adequada à realidade da legislação aplicável em Portugal. Recordando essa mesma
expressão é necessário ter em consideração o zonamento sísmico do edifício (Barreiro) para
cada tipo de ação sísmica: 1.3 e 2.3 (respectivamente para sismos tipo 1 e tipo 2). Importa
salientar que a estrutura em estudo insere-se na classe III de importância, que de acordo com
o preconizado no EC8 é atribuída a estruturas de edifícios de escolas, salas de reunião e
instituições culturais, ou seja, estruturas cuja resistência sísmica é importante.
Tabela 3 – Índice IS0obtido
Sismo Tipo 1

Sismo Tipo 2

agR (m/s )

1,500

1,700

S

1,365

1,375

γI

1,450

1,250

2

q
Is0

2,00
0,287

0,282

Pela comparação de IS e IS0 conclui-se que o desempenho é satisfatório nos dois pisos.
0,45
0,40
0,35
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
Piso 1
Índice Desempenho Sísmico

Piso 2
Índice Comportamento Sísmico

Figura 9 – Comparação de IS e IS0
1

Pese embora se tenha obtido o valor de 1,00 para SD no piso 2, a norma [5] preconiza que se adopte para todos os
pisos o menor dos valores obtidos na análise individual de cada piso. Perante tal situação e tendo em consideração
que o piso 1 foi aquele que revelou ter menor valor de SD (0,90), esse mesmo valor é atribuído também ao piso 2.
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4. Conclusões
Relativamente à metodologia japonesa de avaliação da vulnerabilidade sísmica, no
decorrer da aplicação ao corpo principal da EB1 da Penalva, confirmou-se ser um método
expedito e de fácil aplicação.
É possível concluir ainda que a estrutura em estudo passa no primeiro nível de avaliação,
aquele que além de ser o mais simplificado é aquele que se revela mais conservativo. Uma
eventual passagem ao segundo nível preconizado na norma japonesa levaria a considerar mais
precisamente a resistência dos pisos e respectivos elementos estruturais, nomeadamente no
que diz respeito à resistência e ductilidade dos elementos estruturais verticais até à sua
resistência última. Neste segundo nível será utilizado para cada elemento o menor dos valores
de resistência última obtidos para cada modo de rotura (seja flexão ou corte). Os elementos
estruturais horizontais (lajes e vigas) são considerados indeformáveis o que corresponde a
assumir um comportamento de diafragma rígido.
De acordo com Albuquerque [7] o índice de comportamento sísmico é equivalente a um
coeficiente sísmico (na nomenclatura do R.S.A. denominado β), coeficiente esse dado pelo
quociente entre as forças de corte basal e o peso total do edifício.
Tabela 4 – Comparação do Índice de Comportamento da EB1 da Penalva
Força Corte Basal [kN]
X

Y

972,63

907,15

Is0 ≈ β

Peso [kN]
5976,82

Is0 (exp. adaptada)

X

Y

Sismo 1 mais
condicionante

0,163

0,152

0,287

Analisando estes últimos dados obtidos, conclui-se ainda que a expressão adoptada da
norma japonesa para o cálculo de IS0 é conservativa, significando estar do lado da segurança,
pois conduz a valores mais elevados de IS0. Em certos casos, esta situação poderá obrigar a
uma passagem ao segundo nível de avaliação, garantindo que a conclusão que se obtém da
aplicação da metodologia é segura.
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Área Científica – CT 24 - Têxtil
Resumo
Este trabalho visa estudar a relação entre a posição anatômica durante o repouso do sono e algumas patologias,
dentre as quais estão as doenças neurodegenerativas. Estudos do sono estão ganhando uma grande importância na
atualidade. Neste contexto, o presente trabalho de pesquisa prevê o desenvolvimento de uma nova solução
tecnológica que nos permite estabelecer uma ligação entre o movimento noturno dos pacientes que apresentam
distúrbios do sono com os seus dados polissonográficos registados. Para este efeito, os autores desenvolveram um
sistema electroativo têxtil, a fim de adquirir informações da biomecânica dos pacientes durante seu descanso
nocturno. Os dados recolhidos serão tratados estatisticamente para verificar qualquer possível relação entre os
movimentos noturnos, o estádio e a evolução de algumas doenças, tal como, Alzheimer e Parkinsons, bem como a
eficácia da medicação utilizada.
Palavras-chave: Têxtil não convencional; têxtil inteligente, têxtil electroactivo; Medtech; Qualidade do sono,
medicina, neurologia, postura anatómica, biomecânica, cinesiolologia, polissonografia, estatística, correlação,
acelerométros.

Título
Desenvolvimento de um Sistema Electrotêxtil para Aferição Objectiva da Qualidade do Sono:
Relação entre o Movimento Corporal e a Polissonografia

Introdução
A revisão da literatura do sono destaca a sua importância para manter uma boa saúde física e
mental. Isto é claramente visível em vários estudos realizados por numerosas equipas de
investigação a nível mundial. Como exemplo podemos citar: Carskadon, Acebo, Richardson,
Tate & Seifer, 1997; Fallone, Acebo, Arnedt, Seifer & Carskadon, 2001; Ficca & Salzarulo,
2004; Fredriksen, Rhodes, Reddy & Way, 2004; Iglowstein, Oskar, Jenni & Remo, 2003,
Millman, 2005. No Quadro 01 podemos observar a classificação internacional dos distúrbios do
sono(1).
A polissonografia é o termo médico usado para definir um processo de gravação contínua de
várias funções fisiológicas durante um período de tempo prolongado. Para um estudo do sono
normal,
são
normalmente
coletados
dados
de
atividade
elétrica
cerebral
(eletroencefalograma, EEG), atividade elétrica muscular (eletromiografia EMG), atividade
elétrica cardíaca (electrocardiograma-ECG), atividade electromuscular gerada pelo olho
(eletrooculograma-EOG), movimentos respiratórios tóraco-abdominal (Pneumograma), fluxo
nasal e oral, a saturação de oxigênio arterial e batimentos cardíacos. FERRO (2005) (2,3).
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Quadro 01 – Classificação internacional de distúrbios do sono

A indústria dos têxteis não-convencionais (Figura 1) apresenta uma ampla variedade de
aplicações com alta personalização e lucro econômico excelente. Essas características ajudam
a explicar a importância desta indústria têxtil emergente, a sua penetração no mercado e sua
taxa de crescimento contínuo (4).
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Figura 1 – Aplicações de têxteis não-convencionais

As áreas de inovação nas quais os autores pretendem evoluir (têxteis biomédicos) são as que
têm maior impacto e potencial de negócios. Tecnologias e processos para utilização são
relativamente recentes e constituem avanços científicos relevantes de ampla aplicação em
muitas áreas de engenharia. O presente projeto apresenta alguns aspectos inovadores
(nacional e internacional), que deve ser destacado e pode permitir o desenvolvimento da
função e otimização de estruturas têxteis com a integração de dispositivos electrónicos com
aplicação na medicina e saúde humana.
É importante destacar o volume de autorização e de financiamento que a União Europeia
colocou no desenvolvimento de projectos transnacionais e nacionais no âmbito desta
temática, e assim sucessivamente apoiados e incentivados pelo quinto, sexto e sétimo
programa-quadro. Como exemplo temos os projectos Wealthy, WearIT@work, My Heart,
MERMOTH, Avalon, Biotex, Acteco, Proetex, Stella, OFSETH, Inteltex, Polytect, etc.

Objetivos
Os objetivos deste estudo são:
1) Desenvolver um sistema eletroativo têxtil para caracterizar e gravar digitalmente os
movimentos do corpo durante o tempo de sono noturno;
2) Desenvolver e promover um novo método de avaliação para caracterizar o estágio e a
evolução das doenças de Alzheimer e Parkinson baseado no novo protótipo electrotextil e na
polissonografia de pacientes com doenças neurodegenerativas.
3) Proporcionar um incentivo para a migração estratégica do mercado têxtil clássico para
emergente, inovador e altamente lucrativo de produtos têxteis relacionados com a saúde.

Equipes Instituições Envolvidas
A equipa de investigação tem duas entidades ligadas a Universidade da Beira Interior, a
Faculdade de Engenharia que está responsável pela confecção das estruturas têxteis, pela
questão eletrônica e de telecomunicação e a Faculdade de Ciências da Saúde que está
responsável por todos os ensaios médicos e metodologia clínica relacionada com o estudo
médico-epidemiológico multicêntrico em estreita cooperação com os Hospitais Cova da Beira
e Souza Martins.
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Metodologia
Equipamentos
Os equipamentos utilizados no estudo são:
1. Sistema electroactivo têxtil que está sendo desenvolvido no Departamento de Ciência e
Tecnologia Têxteis da Universidade da Beira Interior.
De salientar ainda que o processo de medição das posições anatómicas do paciente não tem
qualquer interferência com o processo de polissonografia clínica normalmente efectuado, pois
recorre a um revestimento em forma de colchão, que será colocado entre o paciente e o
colchão normal da cama de teste.
2. Sistema comercial (digital) de aquisição e registo das variáveis de polissonografia clínica.
Sistema electroativo textil
O sistema eletroativo têxtil consiste numa estrutura têxtil compósita, com o mesmo
comprimento, espessura e forma de um colchão normal. A estrutura têxtil é composta por
três camadas (Figura 2). A primeira e a terceira camada são construídas por espuma 100%
poliuretano. A segunda camada é a camada de sensorização na qual forão incorporados
sensores (acelerómetros triaxiais) na estrutura têxtil (5,6,7).

Figura 2a - Detalhe da composição da estrutura electrotextil
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Figura 2b - Detalhe da composição da estrutura electrotextil

A transmissão de dados é realizada em tempo real ou através de consultas a pedido de um
operador/usuário.
A cinesiologia dos pacientes durante o seu período de descanso noturno será cruzada com
alguns parâmetros fisiológicos adquiridos pelo teste de polissonografia. As informações
fornecidas por estas duas séries de dados vão permitir-nos identificar as relações entre estes
e o estado e evolução de algumas doenças relacionadas aos distúrbios do sono, em especial as
doenças neurodegenerativas como Alzheimer e Parkinson.
A presente investigação estrutura-se em 4 fases: o desenvolvimento do sistema eletroativo
têxtil, a preparação do estudo epidemiológico, os ensaios clínicos e estudos de análise de
dados recolhidos. Os detalhes estão descritos a seguir:
1ª FASE: Produção e optimização da estrutura têxtil electroativa que incorpora a matriz
de sensores. Os sensores (7 acelerómetros tri-axiais) forão colocados em áreas prédeterminadas, correspondendo às grandes zonas anatómicas do ser humano. Um na zona do
tronco, um na zona da anca, dois nas zonas das pernas, dois nas zonas dos braços e um na
zona do pescoço e da cabeça (Figura 2a). Cada sensor indica autonomamente não só a
intensidade do movimento, mas também a sua direção, permitindo a geração de informações
que serão recolhidas na forma de gráficos interactivos e tabelas resumidas. Os dados
específicos de desenvolvimento do software, das comunicações, parametrização, requisitos
de avaliação do conteúdo também estão sendo desenvovidos aqui
2ª FASE: Elaboração de um estudo clínico. Seleção e caracterização da população estudada
(pacientes com distúrbios do sono), elaboração de inquéritos para avaliar a qualidade do
sono. Diagnostico do estágio da doença, preenchimento e entrega do formulário de
consentimento informado, definições de metodologia e de recursos humanos qualificados
serão as tarefas a serem realizadas nesta etapa.
3ª FASE: Recolha de dados. Recolher e registrar os dados polissonográficos de pacientes em
paralelo com os detecção dos movimentos durante o sono nocturno dos pacientes através da
estrutura têxtil desenvolvida (Figura 3), que é colocada entre o paciente e o colchão normal
da cama do hospital.
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Figura 3 – Protótipo de 1ª Geração da Estrutura Têxtil Electroativa.

4ª FASE: Análise estatística dos dados. Inferência estatística e conclusões. Para a análise dos
dados serão utilizados softwares específicos e o pacote estatístico IBM SPSS Statistics 19.
Estudo Clínico
O estudo médico-epidemiológico que iremos desenvolver neste trabalho encontra-se
estruturado da seguinte forma:
Ensaio clínico do tipo Observacional, longitudinal, analítico e prospectivo –
estudo de coorte;
Definição dos critérios de inclusão;
Definição dos critérios de exclusão;
Definição da Metodologia de ensaio;
Declaração de consentimento informado;
Recolha de dados;
Análise estatística.
Os pacientes elegíveis para este estudo devem ter 18 anos ou mais e, no caso de mulheres,
não estarem grávidas ou em amamentação. O estudo será realizado de acordo com a
Declaração de Helsínquia. Obter-se-á a aprovação ética de acordo com as normas dos comités
éticos. Os pacientes receberão informações por escrito e verbais sobre o estudo, assinarão
uma autorização antes de entrarem no estudo e sobre o direito de sair deste a qualquer
momento. No momento da inclusão, a história do paciente é registada e eventuais patologias
avaliadas.

Conclusões
O protótipo do sistema eletroativo têxtil está concluído, e atualmente estão sendo realizados
testes e a validação do mesmo. Atualmente, estamos fazendo alguns pequenos ajustes para
prepará-lo para testes de campo relacionados na Fase 3. Este trabalho é também objeto de
uma tese de doutoramento em curso.
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Resumo
O objectivo do presente trabalho foi estudar o efeito das lavagens domésticas em substratos
acabados com um acabamento de termoregulação à base de materiais de mudança de fase
microencapsulados (PCM´s). Neste estudo utilizou-se uma malha Jersey tingida com corante
reactivo com média substantividade e reactividade. A análise da influência das lavagens foi
estudada com base nas propriedades térmicas e na análise da dispersão de microcápsulas
através de microscopia electrónica. Os resultados obtidos mostram que as lavagens fazem
com que se verifique uma diminuição do número de microcápsulas no substrato, influenciando
o desempenho de termoregulação. Este efeito é particularmente visível a partir da
15ªlavagem.
Palavras -chave: termoregulação, materiais de mudança de fase, propriedades térmicas

Introdução
A utilização de acabamentos e fibras funcionais como forma de aportar valor acrescentado
aos produtos, é actualmente um estratégia seguida e dominada por várias marcas existentes
no mercado. No caso particular da utilização de acabamentos termoreguladores, assume-se
como objectivo a necesidade de proporcionar maior conforto ao utilizador a partir da
utilização de materiais que possam armazenar ou libertar calor em função das necessidades
de aquecimento ou arrefecimento demonstradas. Neste particular a utilização de materiais de
mudança de fase (PCM´s) veio abrir novas possibilidade de incorporação desta funcionalidade
nos substratos fibrosas por via do microencapsulamento.
As microcápsulas com PCM’s podem ser aplicadas às fibras na extrusão, por revestimento ou
por impregnação. Estas microcápsulas são revestidas por um polímero, normalmente espumas
de poliuretano, cujo interior contém uma parafina, com as propriedades de mudança de fase
sensíveis a pequenas diferenças de temperatura.
O PCM absorve o calor latente quando está no estado líquido, sendo que, quando passa ao
estado sólido, liberta essa mesma energia para o exterior. [1] Os materiais de mudança de
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fase aplicados aos substratos têxteis proporcionam regulação térmica por parte do vestuário,
alterando o seu estado de acumulação num intervalo de temperatura definido. [2,3]
A aplicação dos PCM’s aos substratos têxteis torna necessário a adaptação do seu volume, de
forma a ter uma durabilidade da actividade aceitável para o uso da peça de vestuário [1].
As microcápsulas de PCM podem afectar o conforto e as propriedades de fabricação de
produtos têxteis. [4] As microcápsulas são partículas esféricas cujo tamanho varia entre os
0,020 µm e os 2000 µm, sendo o seu interior constituído por uma substância activa, coberto
por uma parede protectora dura de material polimérico. [5]
Neste trabalho pretende-se avaliar a durabilidade do efeito de termoregulação proporcionado
por acabamentos com materiais de mudança de fase através da avaliação do seu
comportamento após lavagens domésticas sucessivas.

Materiais
Para realização deste estudo foi utilizada uma malha Jersey 100% algodão cujas
características se apresentam no Quadro 1. Esta malha foi tingida com corante reactivo de
média substantividade e reactividade. Depois de tingida, a malha foi acabada com um
acabamento termoregulador baseado em microcápsulas de PCM. O acabamento foi aplicado
pelo processo de esgotamento, segundo o processo apresentado no Quadro 2, tendo sido
aplicado em máquina de lavar industrial.
Quadro1: Características da malha Jersey utilizada

Estrutura
Composição

Jersey
100% Algodão

Massa linear (Tex)
Propriedades dimensionais

19
Colunas/cm

15

Fileiras/cm

21

Grau de aperto (K)

16

Comprimento de laçada (cm)

0,28

mm

0,57

Espessura
Massa por unidade de área

g/m

2

154

Depois de aplicar o acabamento, e com a finalidade de avaliar a durabilidade do acabamento,
efectuaram-se 4 ciclos de 5 lavagem cada, ou seja, 5,10,15 e 20 lavagens segundo a norma NP
EN ISO 105-C06, nas seguintes condições:





Temperatura: 40ºC;
4 Ciclos de 5 lavagens cada e secagem em tambor;
Ciclo de secagem de cerca de 1h;
Detergente doméstico.
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Quadro 2: Processo de Acabamento

Processo de acabamento
Microcápsulas PCM’s
1ª Etapa

Catalisador
Amaciador
Fixador
Ensaboador

2ª Etapa

Amaciador
pH 5-5,5 ácido acético

R:B

1:10

Temperatura

40ºC

Tempo

20 minutos

Métodos de ensaio
Microscopia electrónica de varrimento
As amostras foram analisadas no Microscópio Electrónico de Varrimento de alta resolução com
emissão de campo, com sistema integrado de microanálise por raios-X (EDS - energy
dispersive spectrometer) e análise de padrões de difracção de electrões retrodifundidos (EBSD
- Electron Backscatter Diffraction), marca EDAX modelo Pegasus X4M. Neste ensaio foram
utilizadas amostras com cerca de 1cm2, sobre as quais foi efectuado um revestimento com um
nanofilme de ouro (condutor), para se proceder à microanálise.

Figura 1: Microscópio Electrónico marca EDAX modelo Pegasus X4M
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Propriedades térmicas
O aparelho Alambeta foi utilizado para efectuar a avaliação das propriedades das amostras
utilizadas. Trata-se de um aparelho que possui um bloco metálico com temperatura constante
de 32ºC a qual difere da temperatura da amostra de cerca de 20ºC. Neste aparelho a cabeça
de medida baixa e toca na superfície plana da amostra a qual se situa na base do aparelho,
sob a cabeça de medição. Neste momento, a temperatura da superfície da amostra muda
bruscamente e o aparelho regista a evolução do fluxo de calor. Simultaneamente, é medida a
espessura da amostra. Este aparelho avalia os parâmetros constantes no Quadro 3 [6;7].

Figura 2: Alambeta
Quadro 3: Propriedades térmicas [6;7]

Simbologia

Unidades

Propriedades

h

mm

Espessura

λ

10-3 W/m.K

Condutividade térmica: exprime a quantidade de calor que fluí
pelo material, por unidade de comprimento

b

Ws1/2/m.K

Absortividade térmica (propriedade transitória) - Está
directamente, relacionada com a sensação inicial de contacto da
pele com o substrato têxtil. Esta exprime as propriedades
térmicas dos tecidos em contacto, estando relacionado com
parâmetros da estrutura e composição dos tecidos, não
abrangendo as condições de medição.

r

10-3 m2.K/W

Resistência térmica (propriedade. estacionária) - exprime a
resistência oferecida por um dado material ao fluxo de calor:
razão entre a espessura e a condutividade térmica

α ou a

10-6 m2/s

Difusão térmica - descreve a velocidade de propagação da
temperatura (calor) no material: impulso térmico.

W/m2

Fluxo térmico ou toque térmico (propriedade Dinâmica) - avalia a
sensação quente/frio, quando se toca um tecido e é dado pelo
valor máximo do fluxo térmico (Qmax). O fluxo de calor (q) está
relacionado com o tempo de contacto (T) e com a absortividade
térmica (b).

Qmax = q

Resultados e Discussão dos resultados
Microscopia electrónica de varrimento
Nas figuras 3 à 6 são apresentadas as imagens das amostras obtidas no microscópico
electrónico, a diferentes ampliações, nomeadamente 500, 1000, 2000 e 15000 vezes. Nestas
visualizações é possível observar a distribuição e o comportamento das microcápsulas de
PCM’s em função do número de ciclos de lavagem.
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Nas figuras 3, 4 e 5 são apresentadas as imagens ampliadas 500, 1000 e 2000 vezes,
respectivamente. Nestas figuras verifica-se que a amostra sem lavagem contém uma elevada
quantidade de microcápsulas. No entanto, logo após a 5ª lavagem, verifica-se uma diminuição
significativa, sendo que, por outro lado, pode observar-se que estas se mantêm estáveis até
15ª lavagem. Após a 20ª lavagem a existência das microcápsulas é escassa.
A figura 6, mostra imagens com ampliação de 15000 vezes. Neste caso, o objectivo da
ampliação é a análise do estado das microcápsulas, de forma a visualizar o seu nível de dano.
Assim sendo, ao observar a imagem da amostra sem lavagens, pode observar-se a
microcápsula intacta. No entanto, nas restantes imagens, referentes aos diferentes ciclos de
lavagens a que foi submetido o substrato, verifica-se que as microcápsulas existentes se
encontram danificadas, ou seja, apresentam pequenas erupções na sua superfície. Estas
danificações nas paredes das microcápsulas originam a perda da capacidade de
termoregulação das partículas uma vez que o líquido no seu interior se escapa para o meio.

Amostra com acabamento
0 Lavagens

Amostra com acabamento
5 Lavagens

Amostra com acabamento
15 Lavagens

Amostra com acabamento
20 Lavagens

Amostra com acabamento
10 Lavagens

Figura 3: Ampliação de 500 vezes no microscópico electrónico
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Amostra com acabamento
0 Lavagens

Amostra com acabamento
5 Lavagens

Amostra com acabamento
15 Lavagens

Amostra com acabamento
20 Lavagens

Amostra com acabamento
10 Lavagens

Figura 4: Ampliação de 1000 vezes no microscópico electrónico

Amostra com acabamento
0 Lavagens

Amostra com acabamento
5 Lavagens

Amostra com acabamento
15 Lavagens

Amostra com acabamento
20 Lavagens

Amostra com acabamento
10 Lavagens

Figura 5: Ampliação de 2000 vezes no microscópico electrónico
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Amostra com acabamento
0 Lavagens

Amostra com acabamento
5 Lavagens

Amostra com acabamento
15 Lavagens

Amostra com acabamento
20 Lavagens

Amostra com acabamento
10 Lavagens

Figura 6: Ampliação de 15000 vezes no microscópico electrónico

Análise das propriedades térmicas
Na figura 7 apresenta-se os resultados dos ensaios obtidos para avaliação da condutividade
térmica para as diferentes amostras, em função do número de ciclos de lavagem. A Figura 8
mostra a curva que correlaciona os ciclos de lavagem com a condutividade térmica, podendose verificar que a condutividade térmica diminui com o aumento do número de ciclos de
lavagem devido à perda de microcápsulas.
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R² = 0,6623
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Amostra sem acabamento - 0 Lavagens
Amostra com acabamento - 0 Lavagens
Amostra com acabamento - 5 Lavagens
Amostra com acabamento - 10 Lavagens
Amostra com acabamento - 15 Lavagens
Amostra com acabamento - 20 Lavagens

Figura 7: Condutividade térmica
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20

Numero de lavagens
Amostra com acabamento
Amostras sem acabamento
Polinomial (Amostra com acabamento)

Figura 8: Correlação da condutividade térmica
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A figura 9 mostra os resultados obtidos para a absortividade térmica das amostras ensaiadas.
A Figura 10 mostra a correlação polinomial entre as duas variáveis. Estes resultados mostram
que nas primeiras 10 lavagens verifica-se um aumento acentuado da absortividade térmica,
atingindo o seu ponto máximo na 10ª lavagem, e depois a absortividade térmica diminui
acentuadamente. Na amostra com 20 lavagens a absortividade térmica é similar á obtida para
a amostra sem qualquer lavagem.
Os resultados obtidos para a absortividade térmica podem estar relacionados com a perda de
microcápsulas ao longo das lavagens. Assim, após a 5ª lavagem, o número de microcápsulas no
substrato diminui, mantendo-se constante entre 5ª e a 15ª lavagem, sendo que, após a 20ª
lavagem, é muito escasso. Desta forma, pode-se afirmar que após a 15ª lavagem o
comportamento é mais relativo ao substrato do que propriamente ao acabamento.
Absorvidade térmica
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Figura: 9 Resultados obtidos para absortividade térmica
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Figura 10: Correlação da Absortividade térmica

A Figura 11 mostra os resultados obtidos para a resistência térmica. A Figura 12 mostra que a
resistência térmica aumenta quando se passa da amostra sem acabamento para a amostra
com acabamento sem qualquer lavagem. Verifica-se igualmente que este parâmetro não é
influenciado pela existência de microcápsulas no substrato fibroso, já que a variação é muito
ténue ao longo da aplicação dos diferentes ciclos de lavagem.
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Figura 11: Resistência térmica

Figura 12: Correlação da Resistência térmica

No Quadro 4 estão representados os resultados das principais propriedades térmicas
avaliadas, onde se verifica a diminuição destas nas primeiras 5 lavagens e a perda efectiva
após a 15ª lavagem.
Quadro 4: Propriedades térmicas

Amostras
Sem acabamento

Com acabamento

Lavagens

Resistência
Térmica
(m2.K/W)

Absortividade
térmica
(Ws1/2/m.K)

0
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113

47

0

18

75

46

5
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127

44

10
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44

15
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123

44

20

19

69

43

Condutividade
térmica (W/m.K)

Conclusão
Neste trabalho foi estudado o efeito de diferentes ciclos de lavagem na durabilidade da
funcionalidade de termoregulação em malhas Jersey 100% algodão acabadas com um
acabamento com microcápsulas com materiais de mudança de fase. As amostras produzidas
foram sujeitas a vários ciclos de lavagem (5, 10, 15 e 20 ciclos) e posteriormente avaliadas
em termos de propriedades térmicas. Por outro lado, a densidade de microcápsulas nas fibras
foi igualmente analisada com base em imagens obtidas em microscópico electrónico de
varrimento. Os resultados mostram que as lavagens influenciam significativamente o
desempenho termoregulador das malhas, ou seja, verifica-se uma perda de funcionalidade à
medida que o número de ciclo de lavagens é aumentado, sendo que a perda de
funcionalidade é mais significativa a partir da 15ª lavagem. Para além disso verifica-se que:
- o número de microcápsulas nas fibras vai diminuindo com o número de lavagens,
verificando-se igualmente o aumento do dano sobre estas;
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- a densidade de microcápsulas diminui mais significativamente nas primeiras 5 lavagens,
sendo que das 5 para as 15 lavagens se verifica uma diminuição menos acentuada, para depois
praticamente tornarem-se imperceptíveis após a 20ª lavagem;
- a condutividade térmica é comprometida pelas lavagens, dado que esta diminui com o
número de lavagens, sendo a maior diminuição nas primeiras 5 lavagens e após as 20
lavagens;
- a absortividade térmica apresenta uma correlação em forma de parábola, o que pode levar
a pensar que as primeiras 5 lavagens comprometem bastante este parâmetro, no entanto,
após a 15ª lavagem, o comportamento desta propriedade não é devido ao acabamento, mas
às propriedades do substrato.
- a resistência térmica não parece ser comprometida pelas lavagens, o que leva a pensar que
o acabamento não tem qualquer influência nesta propriedade.
Os resultados obtidos permitem concluir que o acabamento de termoregulação permanece
funcional até 10ª lavagem e com alguma eficiência até à 15ª lavagem.
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Resumo
O objectivo deste estudo é comparar o desempenho térmico de materiais de isolamento à base de polímeros ou fibras
têxteis com os valores de referência das paredes divisórias leves convencionais, produzidas com painéis de gesso
cartonado e isolamento em lã de rocha.
Para o presente estudo das propriedades térmicas de paredes divisórias leves foi considerada uma parede composta
por isolamento (como núcleo) e membranas (como revestimento). Avaliou-se comparativamente o desempenho
térmico dos materiais de isolamento aplicados a paredes divisórias: poliestireno expandido (EPS), espuma de
poliuretano (PU), estruturas tridimensionais do tipo sanduiche em poliéster (3DWK), aglomerados de coco (CKE), fibra
de coco (CKF), lã de rocha (RW), fibra reciclados (WF), fibras de sisal (SF), fibras de poliéster (PESF).
As conclusões do trabalho permitem quantificar as principais vantagens e desvantagens dos diferentes isolamentos no
que diz respeito ao desempenho térmico de divisórias.
Palavras chave: paredes divisórias leves, Isolamento térmico, condutibilidade térmica, resistência térmica, absorção
térmica, fluxo de calor.

1 Introdução
A constante evolução e mutação dos estilos de vida e dos agregados familiares têm levado a
um reequacionar dos modos de habitar e à crescente necessidade de propor habitações mais
evolutivas e adaptáveis (1). Verifica-se que grande parte das habitações existentes não
cumpre satisfatoriamente esse desígnio. Tal deve-se às características das soluções
construtivas utilizadas nas divisórias interiores de tijolo furado – pesadas e estáticas. Este
problema revela-se importante quando se trata de reabilitar edifícios existentes, mas
também quando se concebem novos edifícios - sabendo que no futuro a necessidade de
reorganizar o espaço interior se colocará com a mesma dificuldade que agora.
A crescente necessidade de economizar recursos materiais e energéticos, aliada à
preocupação pelas questões ambientais e incerteza na evolução da economia, induz a
abordagens minimalistas na Arquitectura e Engenharia, sugerindo a redução à mínima
expressão necessária dos elementos construtivos. Estas abordagens, por alguns autores
chamadas de “Light-tech” (2) e “Eco-tech” (3), apostam na introdução de soluções mais
eficientes do ponto de vista mecânico e funcional. Mas nem sempre uma optimização
mecânica corresponde a uma optimização funcional – a redução do peso traduz-se geralmente
em problemas funcionais. Um edifício com divisórias interiores leves, pode ser problemático
do ponto de vista do conforto, dada a insuficiente inércia térmica e isolamento acústico,
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devidos à reduzida massa, mas se estes problemas forem solucionados, podem ser soluções
interessantes do ponto de vista da sustentabilidade (4). As fibras têxteis têm sido usadas no
desenvolvimento de compósitos com reforço fibroso, flexíveis e leves, que não conseguiram
ainda implementar-se de forma significativa na construção civil, ou, pelo menos, esta não
tem sido efectuada com aproveitamento de todas as potencialidades. As razões para isto
suceder têm a ver com: custo dos produtos – dada a pouca durabilidade e penetração no
mercado a que estão associados, alguma resistência cultural das soluções inovadoras face às
convencionais e, o que é mais significativo, o problema do deficiente desempenho térmico e
acústico associado aos painéis leves em habitação (5).
Uma parede de divisória interior é composta essencialmente por uma estrutura de suporte
interior à qual são fixos os painéis de revestimento exteriores (Quadro 1(a)). A estrutura
interior é composta de perfis metálicos em chapa de aço galvanizado enformada a frio.
Geralmente é constituída por perfis colocados na vertical e fixos a duas travessas horizontais
presas ao pavimento e ao tecto. As placas de gesso cartonado são fixas a estes perfis com
parafusos próprios, formando a parede divisória interior. Pelo interior da estrutura e apoiados
nos perfis verticais, passam todas as tubagens necessárias, podendo ainda ser aplicado um
material isolante térmico ou acústico.
O presente trabalho insere-se num cenário de evolução da tecnologia construtiva dita
tradicional de execução das divisórias interiores de edifícios, em alvenaria, para soluções
leves, integrando materiais isolantes térmicos e acústicos no seu interior, sendo que a solução
de referência deste tipo com maior implementação no mercado português são as placas de
gesso cartonado com isolamento em lã de rocha. O principal objectivo deste trabalho é o
desenvolvimento de um novo material/sistema com utilização de reforços fibrosos
inovadores, como estruturas têxteis 3D ou DOS (Directionally Oriented Strutures), com alguma
porosidade para garantir o isolamento térmico e inércia higroscópica e térmica, e absorção
acústica.
Tal como referido anteriormente, a solução leve tradicional utiliza gesso cartonado, mas
podem igualmente ser usados painéis de fibrocimento, aglomerado de madeira e cimento,
entre outros. Para uma análise comparativa, a solução apresentada - Solução de referência
(LRS) - será tomada como referência e comparada com uma tecnologia de membrana
conceptual proposta leve, em sanduíche, com núcleo de material isolante (Figura 1 a) e 1
(b)).
Figura 1- Soluções construtivas consideradas no presente estudo
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(b) Solução sem caixa-de-ar

Os painéis de 13 cm considerados neste caso de estudo têm um peso específico de 10 kg/m 2,
sendo o coeficiente de expansão térmica deste tipo de paredes de 0,6 W/m2K.
Neste trabalho são apenas considerados os materiais utilizados nos núcleos das soluções
construtivas, não sendo consideradas as características dos painéis de revestimento.
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2 Procedimento experimental
2.1 Materiais
Os materiais considerados neste trabalho foram divididos em 3 grupos. No Quadro 1 é
apresentado o primeiro grupo que inclui o material de referência (lã de rocha), fibras de
coco, fibras de poliéster e os aglomerados de cortiça, com as respectivas massas volúmicas.

Quadro 1 - Grupo I de materiais

O grupo II é apresentado no Quadro 2, sendo estruturas têxteis de não-tecidos compostas por
mais do que um tipo de fibras.
Quadro 2 – Grupo II de materiais fibrosos

As espumas de poliestireno e de poliuretano, incluídas no Grupo III, e as respectivas massas
volúmicas e espessuras, encontram-se apresentadas na Quadro 3, que pertencem ao grupo III
de materiais.
Quadro 3 – Grupo III de materiais: espumas de PS e PU

2.2 Medição do isolamento térmico
A avaliação dos parâmetros relacionados com o isolamento térmico foi realizada nos materiais
apresentados anteriormente com o uso do dispositivo ALAMBETA (Figura 1), construído por
HES (6). Os parâmetros avaliados incluem: condutibilidade térmica (, resistência térmica
(R), fluxo de calor estacionário (qs).
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Figura 2 - Aparelho Alambeta

Para a realização dos ensaios foram utilizadas amostras circulares com um diâmetro de 110
mm, com as diferentes espessuras apresentados nos Quadros 1, 2 e 3, para cada um dos
materiais. Foram realizadas cinco medições para cada uma das amostras de material. A
avaliação das propriedades térmicas foi realizada com base nos valores dos parâmetros
obtidos nas médias, sendo calculados a média aritmética dos resultados, assim como o desvio
padrão.

3 Resultados
3.1 Condutibilidade térmica
A condutibilidade térmica é calculada com base na equação (1):
(Eq. 1)
onde
Q – Quantidade de calor conduzido (W min.);
F – Área através do qual o calor é conduzido (m2);
 – Tempo de condução de calor (min.);
T – Queda de temperatura (K);
 - Espessura da amostra (m).
Os resultados obtidos são apresentados nos Quadros 4a) e 4b),

a)

b)

Quadro 4 – Condutibilidade térmica dos materiais ensaiados: a) materiais fibrosos b) espumas de PS e PU
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A Figura 3 mostra os valores da condutibilidade térmica para os diferentes materiais
ensaiados, para as espessuras 10, 30, 50 mm.
Estes valores foram calculados com base em regressão linear realizada para cada um dos
materiais, tendo em como referência os valores obtidos nos ensaios realizados sobre cada um
deles.

a)

b)

Figura 3 – Condutibilidade térmica dos materiais ensaiados para espessuras de 10, 30, 50 mm a) materiais fibrosos b)
espumas de PS e PU

Comparando os valores de condutibilidade térmica obtidas, pode-se afirmar que as espumas
de poliuretano e as espumas de poliestireno expandido apresentam menor condutibilidade
térmica do que as amostras de materiais fibrosos. Entre as espumas de poliuretano, a espuma
que apresenta menor isolamento térmico é a de poliestireno (EPS 2). Comparando os
materiais à base de fibras, a que apresenta um maior isolamento térmico é a baseada em
fibras de poliéster (PESF), sendo que a malha de teia tridimensionais do tipo “sanduiche” em
poliéster (3DWK), apresenta, um menor isolamento do que o não tecido em fibras de
poliéster. Comparando com a solução de referência (lã de rocha), as fibras de poliéster
apresentam valores superiores de condutibilidade térmica. Os valores que se aproximam da lã
de rocha são os obtidos para os aglomerados de fibras de coco (CCF) e as fibras de sisal
combinadas com fibras de poliéster.

3.2 Resistência térmica
A resistência térmica está relacionada com a espessura da amostra e é normalmente
calculada pela equação:
(Eq. 2)
Nos Quadros 5a) e 5b) apresentam-se os valores obtidos para a resistência térmica das
diferentes amostras.
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a)

b)

Quadro 5 – Resistência térmica dos materiais ensaiados: a) materiais fibrosos b) espumas de PS e PU

A Figura 4 mostra os valores da resistência térmica para os diferentes materiais ensaiados,
para as espessuras 10, 30, 50 mm.
Estes valores foram calculados com base em regressão linear realizada para cada um dos
materiais, tendo em como referência os valores obtidos nos ensaios realizados sobre cada um
deles. Os gráficos comparam espumas e materiais fibrosos com a lã de rocha (WR).

a)

b)

Figura 4 – Resistência térmica dos materiais ensaiados para as espessuras de 10, 30 e 50 mm a) materiais fibrosos b)
espumas de PS e PU.

Analisando os resultados verifica-se que as espumas de poliestireno apresentam uma maior
resistência térmica, enquanto os dos materiais fibrosos, em geral apresentam valores de
resistência térmica mais baixos quando comparados com as espumas de PS e PU. As espumas
de poliestireno apresentam um maior isolamento térmico do que as espumas de poliuretano,
sendo esta propriedade directamente proporcional à espessura.
No caso dos materiais fibrosos, estas apresentam, em geral, uma menor resistência térmica
quando combinados com outros materiais fibrosos, tal como se pode verificar para o poliéster
combinado com o polipropileno (PESF+PP).
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Com o aumento de espessura do material, pode observar-se um aumento do isolamento
térmico e, desta forma, a diminuição das perdas de calor para o espaço. Os tipos de materiais
estudados permitem ser concorrentes à lã de rocha em termos de resistência térmica. As
espumas de poliestireno (EPS) apresentam valores que se aproximam da lã de rocha (WR),
assim como os materiais fibrosos de poliéster (PESF e PESF +PP).

3.3 Fluxo de calor estacionário
O do fluxo de calor estacionário (q s) é definido pela equação:
(Eq. 3)
Os resultados apresentados nos Quadros 6 a) e 6b) correspondem aos valores do fluxo do calor
estacionário, medidos em diferentes espessuras, para os diferentes materiais.

a)

b)

Quadro 6 – Fluxo de calor estacionário dos materiais ensaiados para as espessuras: a) materiais fibrosos b) espumas
de PS e PU

A Figura 5 mostra os valores do fluxo de calor estacionário para os diferentes materiais
ensaiados, para as espessuras 10, 30, 50 mm.
Estes valores foram calculados com base em regressão linear realizada para cada um dos
materiais, tendo em como referência os valores obtidos nos ensaios realizados sobre cada um
deles. Os gráficos comparam espumas e materiais fibrosos com a lã de rocha (WR).

a)

b)

Figura 5 – Fluxo de calor estacionário dos materiais ensaiados para as espessuras de 10, 30 e 50 mm a) materiais
fibrosos b) espumas de PS e de PU
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A condução de estado estacionário é a forma de condução que ocorre quando a diferença de
temperatura conduzida por condução térmica é constante sendo que, após um tempo de
equilíbrio, a distribuição das temperaturas no objecto condutor não é alterada.
Tal como se verifica nos resultados as fibras de poliéster (PESF) apresentam um maior valor
de fluxo de calor estacionário. As fibras de coco combinadas com o polipropileno (CCF + PP)
são as que se aproxima mais da solução de referência (lã de rocha), nas espessuras de 30 e 50
mm.
O fluxo de calor estacionário tem tendência a diminuir com o aumento da espessura do
material, tal como se pode verificam, na Figura 5. Comparando os valores obtidos para as
espumas, verifica-se que o fluxo estacionário variações significativas quando existe um
aumento da massa volúmica, sendo a melhor a PU 60 GBR.

3.4 Relação das propriedades térmicas com a massa volúmica
Apresenta-se na Figura 6, as propriedades térmicas dos materiais ensaiados em função da sua
massa volúmica, os valores considerando uma espessura de 30 mm.

Figura 7 – Propriedades térmicas dos materiais ensaiados para a espessura de 30 mm

Da comparação entre os resultados obtidos para as propriedades térmicas dos materiais é
possível verificar que a condutibilidade térmica apresenta uma ligeira diminuição com o
aumento da massa volúmica O contrário verifica-se para o fluxo de calor estacionário.
Verificou-se que a resistência térmica das espumas e dos materiais fibrosos é ligeiramente
superior à lã de rocha, sendo este (lã de rocha) o que apresenta maior massa volúmica de
todos os materiais estudados. Todos os materiais, fibrosos e espumas, tendem a ter uma
maior resistência térmica com uma ligeira diminuição da massa volúmica, para uma espessura
constante.

4. Conclusão
No âmbito deste trabalho foram estudados vários tipos de materiais de isolamento, tendo sido
ensaiados em termos de propriedades térmicas e comparados com materiais convencionais,
como a lã de rocha.
Os resultados obtidos, mostram que:
- Os resultados das propriedades térmicas variam com a densidade e com a espessura do
material.
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- Os materiais fibrosos têm melhores propriedades térmicas do que as espumas, no que
respeita à resistência térmica.
- Comparando os valores dos materiais apresentados com a lã de rocha, verifica-se que estes
apresentam valores de condutibilidade térmica semelhantes, verificando-se esta tendência
nas espumas.
- Os materiais fibrosos alternativos apresentados são competitivos relativamente ao material
tradicional de isolamento (lã de rocha), em termos de resistência térmica e fluxo de calor
estacionário, apresentando, por vezes, valores superiores, ao contrário das espumas que
tendencialmente apresentam valores inferiores ao da lã de rocha.
- Materiais como as estruturas tridimensionais em poliéster (3DWK) e as fibras de coco,
apresentam melhores valores de condutibilidade térmica do que a lã de rocha (WR).
- Comparando o fluxo de calor estacionário, os materiais como os aglomerados de cortiça
(CKE), as espumas de poliuretano e de poliestireno expandido apresentam valores inferiores
ao material de referência.
Com os valores apresentados anteriormente, conclui-se que os materiais fibrosos são
tendencialmente comparáveis com o material tradicionalmente empregue em paredes (lã de
rocha), em termos de desempenho térmico.
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Resumo
Com este trabalho pretende-se analisar a actual situação de construção nova e reabilitação de edifícios em Portugal,
particularmente na região da Beira Interior. Nesse sentido, faz-se uma exposição dos investimentos do sector da
construção e dos principais diplomas regulamentares. Pesquisam-se programas de apoio e benefícios fiscais aplicados
a nível nacional e, especificamente nos concelhos da Beira Interior, isenções/reduções nas taxas municipais e
programas municipais de apoio à reabilitação.
Desenvolve-se um modelo de avaliação da qualidade dos projectos de reabilitação, criando e aplicando uma “Checklist”/Lista de Verificação de compatibilidade entre os diversos projectos de especialidades.
Aplicaram-se dois modelos de inquéritos para conhecer as opiniões dos residentes da Beira Interior relativamente à
reabilitação de edifícios e construção nova: um direccionado aos utilizadores das habitações, outro aos técnicos do
sector da construção.
Faz-se o acompanhamento de uma obra de reabilitação que não exigiu projecto, verificando as soluções técnicas e as
dificuldades sentidas.
Palavras-chave: Construção, Reabilitação, Manutenção, Projecto

1. Introdução
As cidades portuguesas têm sofrido um processo de degradação progressivo. A constante
construção de edifícios novos para além dos limites normais dos núcleos urbanos está a
proporcionar o abandono dos centros históricos e a sua consequente degradação. A
reabilitação urbana, e especificamente dos edifícios, constitui actualmente um instrumento
incontornável para a qualificação e desenvolvimento das cidades.
Segundo o Novo Regime Jurídico de Reabilitação Urbana, “reabilitação de edifícios consiste
na forma de intervenção destinada a conferir adequadas características de desempenho e
segurança funcional, estrutural e construtiva a um ou vários edifícios, às construções
funcionalmente adjacentes incorporadas no seu logradouro, bem como às fracções
eventualmente integradas nesse edifício, ou conceder-lhes novas aptidões funcionais,
determinadas em função das opções de reabilitação urbana prosseguidas, com vista a
permitir novos usos ou o mesmo uso com padrões de desempenho mais elevados, podendo
compreender uma ou mais operações urbanísticas.”
Neste artigo pretendem-se dar a conhecer as principais tendências de evolução dos
investimentos em reabilitação e construção nova, os sistemas de apoio e os constrangimentos
actuais e a opinião dos diferentes intervenientes, com especial incidência no espaço
territorial da Beira Interior de Portugal

2. Situação Actual
2.1. Indicadores Estatísticos e Económicos dos Investimentos
Relativamente ao parque habitacional, em 2001 a idade média dos edifícios em Portugal era
de 34 anos e existiam necessidades de reparação em cerca de 38,1% dos edifícios, no
Continente.
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Em 2009 o parque habitacional estava estimado em 3,5 milhões de edifícios e 5,7 milhões de
fogos. A evolução do número de edifícios caracterizou-se por uma taxa de crescimento até
2002, tendo-se vindo a registar taxas decrescentes nos anos seguintes. Ainda em 2009, o
número médio de habitantes por fogo era 1,86 e o número de fogos por edifício era de 1,66.
Das 40.395 obras concluídas em 2009, perto de 9 mil correspondiam a obras de alteração
(3,7%), ampliação (12,6%) e reconstrução (3,9%), o que significa que cerca de 22,1% das obras
concluídas respeitaram à reabilitação do edificado. (1)
De acordo com a notação estatística oficial as obras de alteração, ampliação e reconstrução
são consideradas obras de reabilitação. No entanto, se analisarmos esse tipo de obras sobre o
aspecto técnico, as obras de ampliação assemelham-se mais com obras de construção nova.
Excluindo as obras de ampliação, a percentagem de obras de reabilitação concluídas em 2009
seria apenas de 9,5%.

2.2. Estrutura das Empresas que Operam no Mercado
Em 2009, o sector português da construção civil e obras públicas (CCOP) era caracterizado por
ocupar um elevado volume de recursos humanos, empregando mais de 500.000 activos, sendo
o segundo maior empregador a seguir ao Estado. No entanto, esses recursos humanos (RH)
possuíam qualificações muito baixas (2/3 não têm mais do que a antiga 4.ª classe e 90%
possuem habilitações escolares iguais ou inferiores ao 3.º ciclo do ensino básico) e a
produtividade era muito baixa (cerca de 1/3 da dos seus congéneres europeus). (2)
O sector da construção padecia, também, de um baixo nível organizacional, patente no
reduzido número de empresas certificadas: num universo de mais de 60.000 empresas, só
cerca de 23.000 possuíam alvará, emitido pelo Instituto da Construção e do Imobiliário (InCI).
Quanto ao número de empresas do sector da reabilitação, em 2009, existiam 7.000
organizações nacionais com alvará de empreiteiro geral de reabilitação e conservação de
edifícios.
A actividade de CCOP em Portugal tem um volume de negócios anual da ordem dos 25 mil
milhões de euros, correspondendo à reabilitação um peso da ordem 10% do total. Noutros
países europeus a reabilitação representa aproximadamente 40% dos investimentos. A
actividade do sector tem-se, portanto, concentrado quase exclusivamente na construção
nova.
Para tentar compreender as possíveis diferenças na organização das empresas e as suas
necessidades de adaptação e especialização relativamente aos diferentes tipos de obra,
tentou-se analisar o organograma-tipo genérico da estrutura das empresas de reabilitação.
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Figura 1 – Organograma-tipo das empresas dedicadas à reabilitação de edifícios
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As empresas de reabilitação estão frequentemente associadas a outras empresas de maior
volume de negócios que as subcontratam para trabalhos especificos.
Estas empresas apostam na qualidade e formação técnica dos funcionários, criando um
departamento específico para tratar esses assuntos. Note-se que as empresas de reabilitação
são especialistas não só na construção mas como na execução de projectos, estando
preparadas para realizar estudos e inspecções aos locais a reabilitar, de forma a diagnosticar
os problemas existentes, conseguindo uma solução construtiva optimizada. Também é
atribuída bastante importância à segurança e ao ambiente, havendo um departamento
inteiramente dedicado a estes tópicos.

2.3. Exigências Regulamentares e Incentivos
Nos processos de construção, manutenção e reabilitação de edifícios estão envolvidas várias
exigências regulamentares que têm a finalidade de impor um controlo mínimo nos trabalhos a
efectuar. As principais exigências regulamentares vigentes na legislação nacional são:
- Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios (RCCTE)
Decreto-Lei n.º 80/2006, de 4 de Abril
Primeiro instrumento legal que, em Portugal, impôs requisitos ao projecto de novos
edifícios e de remodelações por forma a salvaguardar a satisfação das condições de
conforto térmico nesses edifícios sem necessidades excessivas de energia quer no
Inverno quer no Verão;
- Regime Geral das Edificaçoes Urbanas (RGEU)
Decreto-Lei n.º 50/2008, de 19 de Março
Este documento abrange vários aspectos da construção, sendo uma directiva essencial no
processo de planeamento, projecto e execução de obras;
- Regime Jurídico de Urbanização e Edificação (RJUE)
Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro
Regulamenta as operações urbanísticas e de loteamento, nomeadamente as leis relativas
ao ordenamento do território;
- Novo Regime de Arrendamento Urbano (NRAU)
Lei n.º6/2006, de 27 de Fevereiro
Tem como finalidade a actualização gradual das rendas antigas (anteriores a 1990), a
minimização dos conflitos entre as partes e a criação de mecanismos para a resolução dos
mesmos.
O apoio à reabilitação de edifícios pode consubstanciar-se com a aplicação de incentivos do
ponto de vista das taxas e licenças a aplicar na fase de licenciamento. Analisando os
regulamentos de taxas e licenças dos concelhos da Beira Interior, conseguiu-se determinar
quais aplicavam reduções ou isenções às obras de reabilitação.
Tabela 1 – Concelhos da Beira Interior que beneficiam, ou não, de redução e/ou isenção de taxas em obras de
reabilitação de edifícios
Redução/Isenção
de Taxas

Gouveia



Fornos de Algodres



Manteigas



(BIN)



BEIRA
INTERIOR
SUL

Seia

Redução/Isenção
de Taxas

Concelho
Meda



Figueira de Castelo
Rodrigo



Penamacor

X

Idanha-a-Nova

X

Guarda



Castelo Branco

X

Sabugal



Vila Velha de Ródão



Almeida



Covilhã



Fundão



Belmonte



Pinhel



Celorico da Beira

X

Trancoso



COVA
DA
BEIRA

BEIRA INTERIOR NORTE

SERRA DA
ESTRELA

Concelho
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2.4. Políticas Públicas no Domínio da Reabilitação
Os aspectos essenciais no domínio da reabilitação urbana estão abrangidos num conjunto de
normas sistematizadas pelo Novo Regime Jurídico da Reabilitação Urbana. Implementado pelo
Decreto-Lei n. 307/2009, de 23 de Outubro, este documento tem em vista aumentar a
eficiência na implementação de políticas de reabilitação urbana, necessárias em função da
dinâmica dos processos económicos, sociais e ambientais de desenvolvimento territorial. (3)
A primeira vez que surge um programa de apoio à reabilitação em Portugal foi na década de
70, com o lançamento do Programa para a Recuperação de Imóveis Degradados (PRID). Este
programa acabou por se extinguir em finais da década 80, por falta de verbas. Em 1985, surge
o Programa de Reabilitação Urbana (PRU), que veio substituir o antigo PRID. Ainda assim, os
resultados da implementação do PRU ficaram aquém das expectativas. Em 1988 surgiu o
Programa de Recuperação de Áreas Urbanas Degradadas (PRAUD), que veio substituir o PRU,
expandiu o campo de aplicação dos programas de apoio à reabilitação para áreas até então
deixadas de parte. Ainda assim, o PRAUD continuou a ter pouca procura.
Em 1988 surgiu o Regime Especial de Comparticipação na Recuperação de Imóveis Arrendados
(RECRIA), que se destinava a apoiar a recuperação de fogos arrendados. Em 1996 surgiram o
Regime de Apoio à Recuperação Habitacional em Áreas Urbanas Antigas (REHABITA) e o
Regime Especial de Comparticipação e Financiamento na Recuperação de Prédios Urbanos em
Regime de Propriedade Horizontal (RECRIPH). Em 1999 é instituído o Programa de
Solidariedade de Apoio à Recuperação de Habitação (SOLARH) e em 2004 surgiram as
Sociedades de Reabilitação Urbana (SRU). Em 2007, foi lançado o Programa Conforto
Habitacional para Pessoas Idosas (PCHI), destinado à população mais idosa com carência
social e económica. Em 2008 foram introduzidas alterações no Estatuto dos Benefícios Fiscais,
que, através da Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, consagram um conjunto de
incentivos à reabilitação urbana (art. 71º). Em 2009 surgiu um outro programa de
financiamento, com recurso a fundos europeus: o Fundo de Participações JESSICA. A Iniciativa
JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas).
Está previsto um novo programa que irá fundir todos os programas actualmente em vigor, com
o objectivo de simplificar o processo de financiamento: o Novo Regime de Financiamento da
Reabilitação Urbana (PROREABILITA).
Analisando os programas estatais de financiamento, verifica-se que a sua incidência é maior
em grandes centros urbanos, como é o caso de Lisboa e Porto. Quanto aos programas RECRIA,
REHABITA, RECRIPH e SOLARH, de um modo geral, todos os programas ficaram aquém dos
resultados esperados, devido a condicionantes de várias naturezas: Jurídica/Legal, Técnica e
de Comunicação/Informação/Divulgação.

2.5. Programas e Incentivos Municipais
Apesar da diversidade de programas de financiamento estatais, muitas vezes estes não são
suficientes ou não são utilizados. Assim, os órgãos municipais resolveram promover programas
municipais específicos para o município e mais dirigidos às carências e necessidades sentidas
nessa região. Na região da Beira Interior, os programas implantados nos vários municípios e
que foi possível identificarsão os seguintes:
Tabela 2 – Programas e Incentivos Municipais em vigor na Beira Interior
Concelho

Seia

Gouveia
Fornos de Algodres
Manteigas

Programa(s) em vigor
SOLARH
RECRIA
RECRIPH
Oficina Domiciliária
Seia Reviva
Incentivo à Reabilitação Urbana de Imóveis para Todos
Regulamento Municipal de Apoios a Estratos Sociais Desfavorecidos em Matéria Habitacional
X
SOLARH
Programa Especial de Recuperação de Imóveis Degradados
Programa de Apoio a Pintura de Fachadas
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Guarda

Sabugal
Almeida
Pinhel

Celorico da Beira
Trancoso
Mêda
Figueira de Castelo
Rodrigo
Penamacor
Idanha-a-Nova
Castelo Branco
Vila Velha de Ródão
Covilhã
Fundão
Belmonte

SOLARH
PROHABITA
PCHI
Reconstruções Habitacionais
Bricossolidário
X
X
PROHABITA
PCHI
Programa Municipal de Apoio à Recuperação de Habitações Degradadas de Pessoas
Carenciadas
SOLARH
PCHI
SOS Mão Amiga
X
X
X
Regulamento Municipal de Apoios à Habitação dos Agregados Familiares Carenciados
PCHI
X
Programa de Habitação na Zona Histórica da Cidade e Devesa
PCHI
RECRIA
SOLARH
PERID
X
Programa Financeiro para Recuperação do Património

3. Casos de Estudo
3.1. Caso de Estudo 1: “Check-list/Lista de Verificação”
Apenas cerca de 3% dos custos totais envolvidos pela construção e exploração de um edifício
correspondem à concepção, projecto e fiscalização. No entanto, a qualidade do projecto é
primordial para a redução dos custos ao longo da vida útil do edifício (4). Neste sentido, a
revisão de projectos ganha importância como forma de garantir a qualidade das construções.
Uma vez que, à data, não há conhecimento de nenhum modelo que permita fazer a avaliação
rápida da compatibilidade entre os projectos, neste trabalho, foi criada uma Check-list/Lista
de Verificação que permitisse fazer a comparação entre os vários projectos, como meio para
então confirmar a compatibilidade. São analisados pontos importantes dos projectos e
situações específicas em que se torna mais complicado conseguir fazer coincidir os projectos.
A “Check-list”/Lista de Verificação está dividida em 3 componentes principais:
I. Diferentes Especialidades
1. Implantação/Levantamento de Arquitectura;
2. Peças Desenhadas de Arquitectura/Pormenores;
3. Peças Desenhadas de Arquitectura/Caderno de Encargos;
4. Projecto de Arquitectura/Projecto Térmico;
5. Projecto de Arquitectura/Projecto Acústico;
6. Projecto Térmico/Projecto Acústico;
7. Projecto de Estabilidade/Projecto de Arquitectura;
8. Projecto de Estabilidade/Projecto Térmico;
9. Projecto de Arquitectura/Projecto de Redes Prediais de Águas e Esgotos.
II. Caderno de Encargos/Especialidades
1. Estrutura;
2. Arquitectura;
3. Térmica;
4. Acústica;
5. Redes de Águas e Esgotos.
III. Mapa de Medições/Especialidades
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1.
2.
3.
4.
5.

Estrutura;
Arquitectura;
Térmica;
Acústica;
Redes de Águas e Esgotos.

No total, a Lista de Verificação contempla 90 pontos de verificação, em que os diferentes
projectos devem ser compatíveis.
Depois de criado e apresentado o modelo da Lista de Verificação, este foi aplicado ao
projecto de reabilitação de um conjunto de edifícios devolutos, com elevado estado de
degradação, que irão sofrer obras de reabilitação. O conjunto de edifícios situa-se na zona
histórica da Covilhã e a entidade responsável pelas obras de reabilitação é a SRU, Nova
Covilhã, Sociedade de Reabilitação Urbana.

Figura 2 – Fotografia do alçado principal, tirada por Joana Gomes, Rua Alexandre Herculano, Covilhã (esquerda) e
desenho do alçado principal do conjunto de edifícios, elaborado por Jorge Simões Unip. Lda (direita)

Ponto

Tabela 3 – Exemplo parcial da aplicação da “Check-list”/Lista de Verificação
CHECK-LIST/LISTA DE VERIFICAÇÃO
Não
Designação
Verifica
Observações e Anotações
Verifica
I – DIFERENTES ESPECIALIDADES

1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1

IMPLANTAÇÃO/LEVANTAMENTO DE ARQUITECTURA
Existência de levantamento topográfico

Medições ao longo do eixo principal (x)

Medições ao longo do eixo secundário (y)

Medições ao longo do eixo vertical

PEÇAS DESENHADAS DE ARQUITECTURA/PORMENORES
Espessura e constituição das paredes


2.2

Espessura e constituição das lajes

2.3

Espessura e constituição da cobertura

2.4

Espessura e constituição das zonas de pilares

2.5

Espessura e constituição das zonas de vigas

Compatibilidade do pé-direito com a solução

construtiva dos pavimentos
PEÇAS DESENHADAS DE ARQUITECTURA/CADERNO DE ENCARGOS
Espessura e constituição das paredes
Espessura e constituição das lajes
Espessura e constituição da cobertura
Medições ao longo do eixo vertical

2.6
3
3.1
3.2
3.3
3.4

X

Na laje térrea há variação
espessura das camadas
betonilha de regularização e
massame de betão.
Nas
peças
desenhadas
arquitectura não aparece
camada
de
primário
impermeabilização.

X

Não existem pormenores
zonas de pilares.

da
de
do
da
a
de



Sem informação
Sem informação
Sem informação
Sem informação

disponível.
disponível.
disponível.
disponível.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING UBI2011 - 28-30 Nov 2011 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

das

Verificou-se que os projectos das diversas especialidades foram bem executados pois
apresentavam boa compatibilidade entre si. No entanto, foram assinalados alguns pontos de
não conformidade relativos a aspectos em que existiam pequenas divergências, que poderão
ser solucionadas antes do início da obra.
Uma falha grave detectada nesta obra é a falta de informação fornecida no Caderno de
Encargos. Não se conseguiu verificar nenhum ponto relativo à compatibilidade entre os
projectos de especialidades e o Caderno de Encargos, pois este apresentava apenas as
condições gerais. Os pontos que se pretendiam comparar deviam estar descritos nas condições
técnicas, que estavam ausentes no documento.

3.2. Caso de Estudo 2: Inquéritos
Foram criados dois inquéritos com o objectivo de estudar as diferenças de opinião dos
diferentes intervenientes no processo imobiliário quando se discutem as opções entre
construir habitações novas e reabilitar. Os inquéritos foram aplicados na região da Beira
Interior.
Inquérito A – Utilizadores: proprietários ou arrendatários (143 respostas)
I. Dados Gerais;
II. Preferências;
III. Intervenções de Reparação;
IV. Opinião sobre a Reabilitação de Edifícios.
Inquérito B - Técnicos do sector da construção (58 respostas)
I. Dados Gerais;
II. Aspectos Técnicos;
III. Opinião Sobre a Reabilitação de Edifícios

3.2.1. Opinião dos Utilizadores
Analisando apenas as respostas dadas pelos utilizadores verifica-se que mais de metade dos
inquiridos (66%) são proprietários da própria habitação, que preferem habitações novas (65%)
e que só uma minoria (14%) são da opinião que a melhor zona para viver é no centro histórico.
A característica das habitações mais valorizada é a localização, e a menos importante é a
aparência.
Verificou-se também que grande parte dos edifícios dos inquiridos não são sujeitos a obras de
conservação (69%) e no caso da habitação arrendada, quem realiza as obras são quase sempre
os proprietários (81%). O tipo de intervenção de manutenção mais realizado é a pintura das
paredes, no entanto, esta intervenção também aparece em 2º lugar nas obras que deviam ser
executadas de imediato, o que faz denotar uma necessidade constante de pintar o edifício.
Esta necessidade surge da não resolução do problema que causou a degradação da pintura
inicial. Ainda nas obras que devem ser executadas de imediato, a intervenção mais
referenciada foi a execução de isolamento térmico.
Relativamente ao montante gasto com as intervenções de manutenção, em 79,5% dos casos
foi inferior a 5.000€. o que significa que as pessoas não estão dispostas a gastar muito com a
manutenção da habitação.

3.2.2. Opinião dos Técnicos do Sector da Construção
Passando à análise dos resultados obtidos com os inquéritos aos técnicos do sector, quase 70%
dos técnicos preferem trabalhar em obras de edifícios novos. A justificação para esta escolha
é a facilidade de execução e a maior liberdade criativa a nível estético, estrutural e funcional
que é proporcionada ao trabalhar em obras de construção nova. Ainda assim, 66% dos técnicos
já tinham participado em obras de reabilitação, à data do inquérito.
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A principal conclusão que se tira da análise dos inquéritos do tipo B é que, em todas as fases
das obras de reabilitação (Projecto, Direcção de Obra e Construção), foram sentidas
diferenças relativamente a obras de construção nova.
Na fase de Projecto, as principais diferenças apontadas são:
- inexistência de projecto;
- dificuldade no levantamento da estrutura do edifício existente;
- necessidade de manter o aspecto das fachadas.
Na fase de Direcção de Obra, as principais diferenças mencionadas são:
-

existência de edificações contíguas;
manutenção das condições de estabilidade do edifício existente;
falta de especialização da mão-de-obra e empreiteiros.

Na fase de Construção, as principais diferenças sentidas foram:
-

alterações devidas a deficiências no projecto;
manutenção de condições de estabilidade do edifício existente;
dificuldade de armazenamento dos materiais;
existência de edificações contíguas.

3.2.3. Análise Comparativa
É ainda interessante comparar as opiniões dos utilizadores e dos técnicos do sector nas
questões de cariz mais pessoal e verificar se a diferença da formação pessoal é relevante nas
respostas dadas.
De um modo geral, há a ideia que a reabilitação de edifícios é mais dispendiosa que a
construção nova. Tanto os utilizadores como os técnicos do sector apontam os encargos com
demolições e soluções construtivas como as principais razões para tal. Já aqueles que são da
opinião que a reabilitação é menos dispendiosa referem como principal motivo o
aproveitamento da estrutura e materiais.
Também estavam de acordo quanto às razões pelas quais não existem mais obras de
reabilitação, onde ambos apontaram a falta de apoio das autarquias e Estado, a falta de
dinheiro e o despovoamento do centro das cidades. Novamente de acordo quanto às
vantagens da reabilitação de edifícios, foram apontadas razões como a melhoria do aspecto
das cidades, a valorização do património, ocupação de edifícios devolutos e aproveitamento
das infra-estruturas existentes.
Quanto à aposta da reabilitação no mercado da habitação, em ambos os inquéritos foram
obtidas respostas favoráveis, na ordem dos 87% nos utilizadores e 93% nos técnicos. Para
justificar esta escolha os inquiridos responderam de forma semelhante: os utilizadores
referem a melhoria do aspecto das cidades, a repovoação dos centros históricos e a
valorização do património; os técnicos apontam a preservação e revitalização dos centros
históricos, valorização do simbolismo e história dos edifícios.

3.3. Caso de Estudo 3: Acompanhamento de Obra de Reabilitação
Neste último caso de estudo, foi efectuado o acompanhamento de uma obra de reabilitação,
de forma a tentar estudar as principais diferenças sentidas relativamente a uma obra de
construção nova.
O edifício escolhido situa-se na Covilhã e trata-se de um edifício devoluto habitacional, de
finais do séc. XIX, com 4 pisos que foi sujeito a obras de alteração, com preservação das
fachadas, cobertura, cérceas e estrutura. Esta obra não exigiu projecto de reabilitação nem
foi acompanhada por um técnico qualificado.
Antes das obras, o edifício encontrava-se em mau estado, com bastantes anomalias. As
principais anomalias verificavam-se a nível dos pavimentos de madeira que se encontravam
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degradados, bem como algumas das vigas em madeira, as paredes apresentavam bastantes
fissuras e humidades, as caixilharias e portas estavam degradadas, as instalações sanitárias e
cozinha precisavam de novos equipamentos, existiam infiltrações nas paredes de granito nos
pisos inferiores, as telhas, caleiras e tubos de queda precisavam de ser limpos. A nível
térmico e acústico o edifício não estava minimamente preparado.
As obras vieram introduzir melhorias a nível da cobertura, onde foram limpas as telhas, nas
fachadas onde foram tratadas as fissuras e foi aplicada nova pintura, nas paredes através do
tratamento das fissuras e das zonas degradadas. As zonas degradadas dos pavimentos foram
removidas, bem como as caixilharias e portas em pior estado. As infiltrações nos pisos
inferiores foram tratadas, através da criação de uma caixa-de-ar com um pano de alvenaria
em tijolo.
As principais dificuldades sentidas ao longo da obra foram:
-

Definição das melhores técnicas de intervenção;
Definição dos trabalhos a realizar;
Planeamento de execução dos diferentes trabalhos;
Organização das equipas de trabalho;
Especialização da mão-de-obra.

Foram subcontratados diferentes empreiteiros para cada trabalho específico, o que levou a
uma falta de coordenação entre as várias frentes de trabalho. Por não existir um plano
coordenado dos trabalhos geraram-se incertezas na organização dos trabalhos e confusão por
parte da mão-de-obra. Exemplo disso foi a paragem de dois meses para decidir o que fazer
depois de completada a fase inicial.
Com recurso a um técnico qualificado e à execução do projecto de reabilitação, podia-se
obter uma construção mais adequada aos parâmetros de conforto e de exigência técnica, com
o mesmo nível de investimento. Os trabalhos seriam mais coordenados e organizados, sendo
evitados alguns inconvenientes, imprevistos e perdas de tempo.

4. Conclusões
Efectivamente, o volume de trabalhos de manutenção, de reparação e de reabilitação
realizados em Portugal (6,5%) (5) é muito reduzido face ao volume total de trabalhos de
construção. Exige-se uma intervenção urgente na conservação do património construído.
No entanto, é preciso ter em conta que as obras de reabilitação exigem técnicas alternativas,
por vezes mais complexas, que devem ser previstas e orientadas por técnicos qualificados e
executadas por mão-de-obra também qualificada. É necessário qualificar a mão-de-obra e os
técnicos envolvidos.
Tanto Estado e Autarquias já se aperceberam das necessidades e das potencialidades do
mercado da reabilitação, tendo lançando programas e incentivos à reabilitação e manutenção
de edifícios. Estes apoios não sofreram a adesão ambicionada pois a maioria da população, e
até empresas do sector, desconhecem os apoios e nem sempre se candidatam por serem
muito burocráticos.
É importante sublinhar que as exigências regulamentares portuguesas possuem cláusulas
específicas que impõe a obrigação de manutenção e conservação do património edificado.
Mas a realidade é que as pessoas não estão dispostas a gastar muito dinheiro com obras de
manutenção, praticando apenas as que melhoram o aspecto visual dos edifícios. Uma obra de
reabilitação requer mais estudos sobre o edifício e, muitas vezes, técnicas e materiais
especiais.
Na fase de Projecto de uma obra de reabilitação, requer-se muita atenção e cuidado em
projectar as alterações, modificações, reconstruções, etc.. Atendendo a esta questão,
promoveu-se a criação de uma “Check-list”/Lista de Verificação.
O modelo desenvolvido cumpriu os objectivos previstos, conseguindo-se identificar pontos
entre projectos que demonstravam incoerência. Este modelo vem abrir caminho para se
desenvolver outros métodos de avaliação da qualidade de projectos em obras de reabilitação.
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A aplicação dos inquéritos permitiu um melhor conhecimento sobre a opinião dos residentes
da Beira Interior quanto às obras de reabilitação comparativamente a obras de construção
nova. Com a análise dos inquéritos verificou-se que:
-

Há a ideia que a reabilitação de edifícios é mais dispendiosa que a construção nova,
devido aos encargos com demolições e soluções construtivas;
Não existem mais obras de reabilitação, devido à falta de apoio das autarquias e
Estado, falta de dinheiro e despovoamento do centro das cidades;
A reabilitação de edifícios é vantajosa pois melhora-se o aspecto das cidades,
promove-se a valorização do património, ocupam-se edifícios devolutos e aproveitamse as infra-estruturas existentes;
Em média, 90% dos inquiridos concorda com a aposta da reabilitação no mercado da
habitação.

Mas apesar dos projectos de reabilitação ainda serem alvo de alguma falta de controlo de
qualidade, é preferível ter um projecto da obra por onde nos podemos guiar ao invés de fazer
as obras sem nenhuma previsão ou planeamento antecipado.
Actualmente, as condições socioeconómicas são favoráveis às obras de reabilitação que
permitem a recuperação estética e funcional dos centros urbanos degradados em risco de
abandono.
A reabilitação do edificado é crucial no processo imobiliário, sendo um dos pontos-chave para
a recuperação e impulsionamento da actividade da construção civil em Portugal, que
actualmente encontra-se estagnada.
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Abstract
The effect of inlet velocity and inlet flow angle on the performance of a second generation, controlled-diffusion
compressor S67B cascade of blades is investigated by using a commercial CFD code. The Gambit™ 2.4 has been used
for mesh generation and the ANSYS Fluent™ 6.3 applied for the CFD flow calculations about the blades. A structured
mesh has been deployed in the passages between blades. In the flow analysis a viscous flow description with SST
turbulence model has been used. Results are obtained for the pressure distribution, loss coefficient and diffusion
factor. The objective of the study is to correlate deflection with losses in the diffusion process, as a function of
Reynolds Number and incidence flow angle, for cascade performance assessment.
Key Words: Compressor stator, controlled-diffusion, finite-volume method, viscous flow analysis, Reynolds Number,
performance assessment.

Introduction
Axial compressor stator blading has developed from the use of first generation blade shapes,
used in the 1950s and 60s, to the design of a second generation blade shapes in the 1980s.
The first generation shapes include the NACA 65 series, C-series, Double-Circular-Arc (DCA)
blades and Multiple-Circular-Arc (MCA) ones. The second generation of blades started with
the design of Controlled-Diffusion-Airfoils (CDA), aiming at controlling diffusion on the suction
surface of the airfoil and to minimize boundary layer separation at the engine design point.
This new trend led to an increase on compressor and engine efficiency, which improved
engine performance.
Over the years several tests have been conducted in sophisticated wind tunnels in order to
study the effects of Reynolds Number, blade camber angle and incidence flow angle in
compressor cascades, having stood out the works conducted by Rhoden [Ref. 1] and Horlock
et al. [Ref. 2]. These studies have found that there is an optimum Reynolds Number for high
cascade efficiency, at normal values of incidence angle. When Reynolds Number reaches very
high or very low values, the effects of separation of the boundary layer on the suction surface
of the blades become more pronounced, leading to an increase of viscous losses and
consequent reduction in cascade efficiency.
Sanger designed the controlled-diffusion stator S67A, by implementing a numerical design
optimization process (Sanger and Shreeve [Ref. 3]). This new geometry replaced the original
double-circular-arc stator (S67), but maintained the same number of blades on the cascade.
These two researchers carried out an investigation in the Naval Postgraduate School lowspeed cascade wind tunnel about the performance of the S67A cascade, and verified that this
stator indeed produces less losses as compared to the reference double-circular-arc S67.
Elazar and Shreeve [Ref. 4] later on performed an experimental study on the S67A cascade
with increasing incidence angle, and Hobson and Shreeve [Ref. 5] investigated its
performance at very high incidence angle. From these studies it has been confirmed the
existence of a leading edge separation bubble with reattachment, moving downstream as the
flow angle increases. At very high incidence angle, this leading edge separation bubble tends
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to enlarge.
In order to reduce blade count and still obtaining the same performance with the cascade,
Gelder et al. [Ref. 6] designed the controlled-diffusion stator S67B. The main differences
between S67A and S67B are that the blades of S67B are more highly loaded and more
cambered than the blades of S67A, and the leading edge of the stator S67B has an elliptic
shape, contrary to the circular leading edge of the stator S67A. This enabled to avoid the
leading edge separation that has been observed on these stator blades. With the design of
stator S67B the same compressor performance was achieved using fewer blades on the
cascade, moreover allowing a certain reduction in the engine weight. The performance of the
S67B cascade has been thoroughly investigated in the Naval Postgraduate School. Hansen
[Ref. 7] investigated the flow over the cascade at a near design inlet flow angle of 36º, and
detected a separation region on the suction side of the blades, near midchord. Grove [Ref. 8]
investigated the flow characteristics over the cascade at a higher inlet flow angle of 39,5º,
and Schnorenberg [Ref. 9] and Hobson et al. [Ref. 10] investigated the effect of Reynolds
Number variation upon the separation region reported by Hansen, at an inlet flow angle of
38º. According to Hobson et al., for lower Reynolds Number this separation is predominantly
laminar and two-dimensional, and reattaches turbulent. The separation region also moves
forward with the increase of this parameter. For higher Reynolds Number there is no
indication of flow separation, but flow reversal has been detected at the trailing edge,
probably due to the effects of the corner vortices. A Navier-Stokes analysis of the flow can be
found in Hobson [Ref. 11].
However, Controlled-Diffusion-Airfoils only work well for inlet Mach Number up to 0,8,
because losses increase suddenly above this working speed. For this reason CDA have been
designed and optimized specially for subsonic and transonic applications, by minimizing
viscous losses and allowing shock-free operation, what increases the efficiency of the
compressor. According to Hobson et al. [Ref. 10], for the S67B the design Reynolds Number
based on blade’s chord varies from about 1 10 , at sea level, to 2 10 at 15 Km of
altitude.
The objective of the present study is precisely to correlate deflection, loss coefficient and
diffusion factor as a function of incidence flow angle, for Reynolds Number of 640.000,
380.000 and 210.000, for cascade performance assessment. All simulations have been
performed with the Fluent™ 6.3 numerical code.

The S67B cascade of blades
The blades in cascade that have been used for the present numerical study correspond to
the second generation, controlled-diffusion, axial compressor stator S67B. Figure 1
presents the geometry of a midspan section of a S67B blade. Its coordinates have been
kindly provided by G.V. Hobson from NPS. These blades have an elliptic leading and
trailing edge and a high camber angle, allowing for a great and efficient turn of the flow.
On this figure, ξ represents the chordwise direction and η the normal to the chordwise
direction, both in mm.
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Figure 1 - The S67B blade geometry at midspan.
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Table 1 summarises the fundamental geometric parameters of the S67B cascade of
blades.
Table 1 - Geometric parameters of the S67B cascade.

127,14 mm
Blade Chord [ ]
Blade Span [d]
254 mm
Thickness/Chord Ratio
0,05
46,5º
Blade Camber Angle [
152,40 mm
Pitch [ ]
0,834
Solidity [
/ ]
16,3º
Blade Stagger Angle [ ]
36º
Blade Inlet Angle [ ′ ]
10,5º
Blade Outlet Angle [ ′ ]
The stagger angle, solidity, camber angle and blade inlet and outlet angles are the main
geometric parameters that characterise the S67B cascade. The blade inlet, outlet and camber
angles presented on this table have been estimated from a graphical analysis. As the present
study considers a bi-dimensional case, the blade’s span presented on table 1 is simply an
additional information rendering this assumption legitimate.

Problem formulation
The system of equations governing the adiabatic flow of a Newtonian, compressible fluid
are the Navier-Stokes equations, that may be written in divergence form as follows:
0
(1)
Κ

Τ

Φ

On the set of equations (1), is the specific mass of air, is the velocity of the flow, is
the static pressure, is the temperature, is the absolute viscosity of air and
is the
gravitational acceleration; Κ is the thermal conductivity, is the internal energy and Φ is
a dissipation function which represents a source of heat due to deformation work on the
fluid particle, along with the flow. The state equations are, for a perfect gas:
and

(2)

Here is the absolute temperature, is the ideal gas constant for air and
the specific
heat at constant volume. These equations will be solved in a fixed coordinates system. In
a reference frame fixed to the stator, in the absence of a rotor, the flow may be assumed
as steady.
The solution of the system of equations (1) and (2) gives the instantaneous velocity field.
Due to the small amplitude and high frequency fluctuations of the flow velocity, for high
Reynolds Number, the transport equations are to be solved in terms of time-averaged
values by means of the Reynolds decomposition. The resulting Reynolds stresses may then
be related with a turbulence viscosity and to the average velocity gradients, through the
Boussinesq assumption. The turbulence viscosity will be determined with the Shear Stress
Transport (SST) turbulence model, a hybrid model developed by Menter [Ref. 12] in 1994,
which is a combination of the
model near the wall region with the
model in the
fully turbulent region, far from the wall, allowing for accurate predictions of adverse pressure
gradient flow regions.
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Numerical model
The Finite Volume Method has been applied to discretize the governing equations of fluid
flow. The numerical simulation of the flow through the stator blades is carried out by using
the ANSYS Fluent™ 6.3 code, with a bi-dimensional double-precision computation. This
software performs the numerical solution of the continuity, momentum and energy equations
in integral form, along with the equation relating the turbulence kinetic energy
to the
corresponding specific dissipation rate ω.
The fluid domain is discretized on a number of finite control volumes, in which the equations
of motion (1) are then integrated numerically. A structured mesh is deployed in the selected
computational domain, which belongs to the passages between the blades. For the cascade
geometry, the computational domain extends one blade chord upstream of the leading edge,
and two blade chords downstream from the trailing edge. The distance between the upper
and lower surfaces of two adjacent blades corresponds to the pitch of the cascade. The upper
and lower limits of the computational domain upstream of the leading edge have been placed
with an angle of 36º relative to the chordwise direction. Note that this angle corresponds to
the near design inlet flow angle for the S67B cascade [Ref. 7]. On the other hand, the upper
and lower limits of the computational domain downstream of the trailing edge have been
placed with an angle of 5,5º relative to the camber line direction at the trailing edge. This
value is based on the outlet sidewalls angle of the NPS wind tunnel, used for the S67B cascade
experiments conducted by Hobson et al. [Ref. 10].
A mesh consisting of quadrilateral cells has been constructed over the computational domain,
where a total number of 96750 cells and 97546 nodes were generated. Note that the mesh has
been refined nearer the blades surface, in order to resolve the blades surface boundary
condition and the boundary layer regions with accuracy.
In the steady flow solution, four boundary-value conditions are to be imposed: a solid
boundary condition, inlet and outlet flow conditions, and a periodical surface condition. At
the inlet boundary, a velocity inlet condition has been adopted. In this condition, inlet flow
velocity may be specified, while the stagnation pressure at inlet is not fixed and can take any
value, in order to ensure the imposed velocity distribution at inlet. For a viscous flow
calculation, turbulent scalar properties have also to be specified, according to the selected
turbulence model. In the present study, a turbulent intensity of 1% and turbulent viscosity
ratio of 1 have been set. The reference pressure location has been defined at the inlet, and
its value has been set to 101325
. At the outlet boundary an outflow condition is usually
imposed. This type of condition is used when the values of velocity and pressure at outlet are
unknown, and moreover do not need to be imposed. In this way the flow properties are simply
extrapolated to outlet from the interior of the domain, so that mass conservation is ensured.
On the solid surfaces a no-slip condition is imposed in viscous flow. Finally, in the absence of
shocks we have discretized a region of the flow between two adjacent blades, thus having to
impose a translation symmetry to complete the cascade of blades configuration.
The integration of the equations is performed in each of the discrete control volumes of the
computational mesh. The resulting system of algebraic equations is then solved, after implicit
linearization, with respect to pressure, flow velocity and other scalars relevant to the
problem. The pressure-based solver has been chosen, where the velocity field is obtained
from the momentum equations, and the pressure field is extracted by solving a pressure (or
pressure correction) equation, derived from the continuity and the momentum equations.
This solver is traditionally applied for incompressible and mildly compressible flows [Ref. 13],
as in the present study. Fluent™ allows the user to choose two pressure-based solver
algorithms: a segregated and a coupled method. In the segregated method the governing
equations are solved separately, in a sequence. The coupled method uses an algorithm that
solves the system of equations in a direct manner. In the present work, the segregated solver
has been generally adopted, as it requires less computational burden. However, the
convergence of the solution is a relatively slow process.
A cell-centered scheme has been used. The values of the flow properties at the centroids of
the volume edges, that are necessary to calculating the advective term of the equations, are
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obtained by means of a second-order upwind interpolation algorithm. For the evaluation of
the pressure on the control-volume edges a second order interpolation scheme is applied. The
SIMPLE (Semi-Implicit Method for Pressure-Linked Equations) algorithm is used to correlate
pressure and velocity. Under-relaxation factors have to be assumed in the iterative process of
solution. For the pressure, momentum, turbulent kinetic energy, turbulence specific
dissipation rate and turbulent viscosity an under-relaxation factor of 0,3 has been set. For
the specific mass, body forces and energy this factor has been set to 1. These factors are
introduced to ensure the stability of the numerical calculations, by limiting the change in the
value of the transport variables from an iteration to the following one. This helps in reducing
inherent fluctuations of the transport variables and in producing a smoother solution.
The number of iterations is determined by a convergence criterion. During the iterative
process, residuals are calculated for each discretized equation of the system of transport
equations. Convergence of the numerical solution may then be judged by examining the
values of these residuals. The criterion adopted in the present study requires that the scaled
residuals decrease to a convergence level of 10-6 for all the equations. Convergence is also
inferred by monitoring relevant integrated quantities, such as outlet total pressure and outlet
flow angle.
Turbulent flow is strongly affected by the presence of solid boundaries, as the fluctuations of
the velocity are greatly attenuated by viscosity in the vicinity of such surfaces. Therefore, the
standard turbulence models have to be adapted for this purpose. Near the wall three regions
are to be considered: a thin laminar sub-layer, a logarithmic-law wall region and the exterior
region. There are two ways to model the two near-wall regions. One is to use semi-empirical
relations called wall functions to build the velocity profile near the wall, instead of the
turbulence model, thus avoiding to calculate the laminar sub-layer; the other is to apply
turbulence models especially adapted for low Reynolds Number flows, the so-called near-wall
models. The Shear Stress Transport model (SST) has been applied for the viscous flow
calculations.

Performance assessment
The stator blades enforce a change in the direction of the flow before it enters the stage
and
rotor. The deflection can be calculated by the difference between the inlet flow angle
the outlet flow angle ,
(3)
The incidence angle is, on the other hand, the difference between the inlet flow angle and
the blade inlet angle ′ , and is given by:
′

(4)

For a stator compressor blade, at the design point, the inlet flow angle is almost equal to the
blade inlet angle, this corresponding to an incidence angle close to zero.
Another relevant parameter that provides important information about the diffusion process
is the static pressure coefficient, given by:
1
2

∞

(5)

∞

where is the static pressure at the surface of the blades, ∞ is the static pressure upstream
of the cascade and ∞ the free-stream velocity.
There is an optimum incidence angle whereby the flow has a smooth entrance into the
cascade, without shock. This situation will correspond closely to minimum losses. The loss
coefficient ζ is an overall measure of the aerodynamic losses in the cascade, and it is defined
by the ratio between the loss of stagnation pressure Δ and the reference dynamic pressure.
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING UBI2011 - 28-30 Nov 2011 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

ζ

Δ

(6)

1
2

is the relative velocity in the cascade. The diffusion process can equally be
Here
quantified on the suction surface of the blades by the diffusion factor
, which is
usually given by:
1
Note that
examined.

cos
cos

cos
2

1

tan

tan

(7)

represents here the solidity of the blades. Both approaches will be next

Results and discussion
The computational domain has been extended to one and two blade chord lengths upstream
and downstream of the cascade, respectively. The refined mesh consisted of structured,
quadrilateral grids, with a total number of 96750 cells. This mesh has a maximum cell squish
of 0,672 and a maximum aspect ratio of 45,926 for the quadrilateral cells. We may note that
the cells with higher aspect ratio are far away from the blades surface. The discretization
procedure used in the computations apply for a second order scheme for pressure, the SIMPLE
algorithm for pressure-velocity coupling, and a second-order accuracy upwind scheme for
momentum, turbulence kinetic energy and turbulence specific dissipation rate. During the
calculations under-relaxation factors have been selected to update the computed variables.
Convergence is monitored by checking the residuals of the numerically solved governing
equations, along with the values of outlet flow angle and total pressure at inlet and outlet
flow boundaries. The default convergence criterion for each residual is reduced to reasonable
values, to allow these quantities to stagnate at consistent values. The convergence of the
solution has also been checked for mass balance; the net mass imbalance has been kept under
0,006%.
The computations have been carried out for Reynolds Number of 640.000, 380.000 and
210.000 (based on blade chord length and inlet flow velocity), considering various values of
inlet flow angle about the design point. The pressure coefficient distribution for three cases
of inlet flow angle of 36º, 38º and 40º is presented in figures 2, 3 and 4. They seem to
indicate that the influence of the Reynolds Number on the pressure coefficient distribution
and, moreover, on the diffusion process is not significant. They also anticipate the existence
of flow separation from the trailing edge for all Reynolds Numbers studied, at a near design
inlet flow angle of 36º. The separated flow region on the upper surface of the blades
augments in size and intensity towards midchord, as we increase the inlet flow angle (see
figure 4). However, the computations did not capture the near midchord separation bubble
that may be clearly observed on the experimental results obtained by Hobson et al. [Ref. 10],
for the lower Reynolds Number.
Figure 5 depicts flow deflection and loss coefficient, as a function of incidence flow angle, for
three values of the Reynolds Number. It can be observed from this figure that the maximum
deflection produced by the cascade is increased as the Reynolds Number decreases,
although the variation of this parameter does not lead to significant changes in terms of
deflection (2,8% variation at 2º). Note that the maximum deflection occurs for incidence
angles close to 2º. The influence of Re upon deflection takes the opposite direction for
incidences below -4º, i.e. deflection is bigger for higher values of the Reynolds Number
(about 3,5% higher for -6º). It is worth to notice that SST turbulence model anticipates
pronounced flow separation on the suction surface of the blades for incidence angles
above 2º, together with a dramatic increase of losses. This has been verified for all three
values of the Reynolds Number considered in the present study.
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Figure 2 - Pressure coefficient distribution ( ) on the upper and lower surfaces of the blades, for Reynolds Number
of 640.000, 380.000 and 210.000, at inlet flow angle of 36º (SST turbulence model).

1

0.5

0

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Cp

x/c

-0.5

-1

Re=640.000
Re=380.000
Re=210.000

-1.5
Figure 3 - Pressure coefficient distribution ( ) on the upper and lower surfaces of the blades, for Reynolds Number
of 640.000, 380.000 and 210.000, at inlet flow angle of 38º (SST turbulence model).
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Figure 4 - Pressure coefficient distribution ( ) on the upper and lower surfaces of the blades, for Reynolds Number
of 640.000, 380.000 and 210.000, at inlet flow angle of 40º (SST turbulence model).

The variation of Reynolds Number involves important changes in the loss coefficient of the
cascade. Its minimum value is achieved for an incidence angle close to -2º (inlet flow angle
of 34º). Below this angle, to the left, an increase of Re to 640.000 will bring a substantial
reduction of the loss coefficient (about 16% at -6º, relative to Re=380.000). For positive
incidence angles until about 3º an increment of Reynolds Number will convey an increase
of the losses, until the cascade reaches the stall condition.
Finally, figure 6 shows the diffusion factor as a function of incidence flow angle, for the three
values of the Reynolds Number. It quantifies the flow diffusion process in the upper surface of
the blades. Maximum diffusion occurs at about an incidence angle of 3º, before reaching stall.
As before, for incidences above -2º, that corresponds to minimum losses, a decrease of
Reynolds Number will generally improve diffusion. Contrarily, for negative incidence angles
below -2º an increase in Re will imply higher values of the diffusion factor.
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Figure 5 - Variation of flow deflection and loss coefficient with the incidence flow angle, for Reynolds Number of
640.000, 380.000 and 210.000 (SST turbulence model).
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Figure 6 - Variation of diffusion factor with the incidence flow angle, for Reynolds Number of 640.000, 380.000 and
210.000 (SST turbulence model).

Conclusions
The flow about a controlled-diffusion, compressor S67B cascade of blades has been
investigated by using the ANSYS Fluent™ 6.3 code, for cascade performance assessment. The
study is based on the analysis of pressure coefficient distribution, flow deflection, loss
coefficient and diffusion factor, considering the influence of Reynolds Number. All
computations have been carried out under steady flow conditions, for Reynolds Number of
640.000, 380.000 and 210.000, considering different values of inlet flow angle. For the
viscous flow calculation the SST turbulence model (with low-Re corrections) has been used.
In compressors the stall condition is difficult to predict, and it is commonly accepted that it
occurs when the loss coefficient reaches twice its minimum value. This has been verified in
the present case. Numerical results equally show that Reynolds Number variation affects the
cascade performance parameters. The present simulations did not reveal a significant
influence of Re on the pressure coefficient distribution. The midchord separation bubble has
not been detected for inlet flow angles between 36º and 38º. For inlet flow angles above 40º
the cascade is already in stall conditions. Deflection and losses have been analysed for inlet
flow angles between 26º and 40º. For lower values of inlet flow angle the cascade is able to
deflect higher velocity flow conditions with fewer losses. On the opposite direction, for inlet
flow angles above 34º, maximum flow deflection decreases for higher Reynolds Numbers. The
working conditions that correspond to minimum losses (inlet flow angle 34º) are not
influenced by the Reynolds Number; those conditions are very close to the design point (inlet
flow angle 36º). In these conditions the diffusion factor does not go beyond 0,508, as
expected. Maximum diffusion occurs at about an incidence angle of 3º (inlet flow angle 39º),
before reaching stall. As before, for incidences above -2º, that corresponds to minimum loss
coefficient, a decrease of Reynolds Number will generally improve diffusion.
The computations have been performed on a Dell Precision PWS690 Workstation, equipped
with an Intel® Xeon® CPU 5160 at 3,00 Ghz and 3,25 GB of Ram, under Windows Xp
operating system. The computational burden depends on Reynolds Number and incidence
flow angle. In fact, for lower Reynolds Numbers and higher incident flow angles the
computational time increases substantially, mainly due to greater instabilities in the flow at
these conditions.
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Abstract
This paper aims to provide efficient solutions to improve the power efficiency, like
implementation of schemes using MIMO (Multiple-Input Multiple-Output), with error
correction codes. Thanks to the union of these two techniques is possible to obtain a low
error probability with low power consumption. This paper shows STBC (Space Time Block
Codes) with codes and diversity in the reception using a MRC (Maximum Ratio Combining). In
this solution are studied Alamouti codes [1] and those proposed by Tarokh et al [2], with four
and eight transmit antennas. Turbo Codes are used in the decoding algorithm with soft
output, the log-MAP. The simulation results of the performance of error probability (BER) are
performed in MATLAB with 4-QAM modulation in a Rayleigh channel.
Key Words: MIMO, STBC, Alamouti, Turbo Code, log-MAP

1. Introduction
The motivation for this work is the improvement of power efficiency to increase autonomy of
mobile terminals or increase the quality of the communication.
In mobile communications, are mandatory services and applications with better quality, lower
error probability and faster transmission rates. Since the transmission channel is responsible
for the introduction of noise, interference and fading, the received information appears
degraded, is necessary to use techniques to improve performance. One of the simple solutions
for achieving this goal is to increase the transmission power in mobile terminals or increase
the bandwidth. Although these solutions are valid, none of them are implemented, because
the increase of the transmission power in mobile terminals would increase battery
consumption and cost, besides being detrimental to our health. Increasing the bandwidth
would be an easy way to solve performance problems and low transmission rates, however
there is a price to pay, because the allocation of spectrum is limited and expensive.
The traditional mobile communications use systems with a transmitting antenna and one
receiving antenna, designed for SISO (Single-Input-Single-Output), are not effective to combat
fading. One solution to combat fading proposed in this paper is the use of MIMO techniques
using STBC coding with diversity reception, using error correction codes (turbo codes).
Fortunately with the combination of these two techniques is possible to obtain a low error
probability with low power consumption, without increasing the bandwidth and transmit
power in mobile terminals.
Beyond this introduction, is described in section 2 the STBC schemes used in the simulations
and in section 3 is described the solution used for correction of errors (Turbo Codes). To
prove that this solution proposed in this paper is achieved the simulations are analyzed in
section 4 and then their conclusions are described in section 5.
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2. STBC schemes
In 1998, Alamouti proposed a simple scheme of diversity [1], with two transmission antennas
and one reception antenna (equation (2.1)). The extension of the Alamouti STBC for more
than two transmit antennas was proposed later by Tarokh et al [2]. In this paper, in addition
to Alamouti matrix, the matrix is presented with four and eight antennas transmission
(equation (2.2) and equation (2.3)). STBC schemes consist in encoding symbols carried in
space and time, which are then transferred as a matrix (Figure 2.1).
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Information source
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Figure 2.1 - Transmission scheme with STBC.

The rate of each matrix is obtained by dividing the number of rows (number of transmit
antennas) with the number of columns (time instants) (equation (2.4)).
K
(2.4)
R
(bit/s)
T
Spectral efficiency is defined by [3]:
R log2 (C) bit/s/Hz
where C is the number of modulation symbols used.
The received signal with the Alamouti scheme (Figure 2.2) can be defined by:
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(2.5)

y1
y2

x1
x 2*

x2
x1*

h1
h2

n1
n2

(2.6)

where y1 and y 2 correspond to the bits received at two instants of time, h1 e h2 correspond
to the Rayleigh channel between the two antennas with one receiver.
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Figure 2.2 - Reception with the Alamouti scheme [3].

The variables n1 and n 2 correspond to the noise sample in the respective moments of time.
Equation (2.6) can be rewritten as follows:

y1
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(2.7)
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Generalizing equation (2.7) for more transmission antennas is:
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where M is the number of antennas. The variable x 0 with two transmit antennas (Alamouti)
and x 1 for more than two antennas. At the reception, the receiver has perfect knowledge
of the channel so is used MRC and the maximum likelihood detection [3]. The MRC is shown in
equation (2.9), which shows the symbols from the received signals and the estimation of
channel. After the combination of two signals, these are then sent to a maximum likelihood
decoder to estimate the transmitted symbols (equation (2.10)).

y1
x1
H

*T

c
M

y*

M
R

x

(2.9)

xM
y *M
R

xˆ1

x1

xˆM

xM

1
HMc

(2.10)

2

3. Turbo Code
The simulation of STBC uses the TC (Turbo codes) [4,5] (Figure 3.1) with two RSCC (Recursive
and Systematic Convolutional Coders), eight states, concatenated in parallel and separated by
pseudo-random interleavers. The matrix is given by:
G D

1

1 D D3
1 D2 D3

(3.1)

ck1

RSCC – 1

+

Information
source

uk

+

ckp1

+
+
RSCC – 2

+

+

ckp 2

+
+
Figure 3.1 - Schematic block TC.
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3.1 Iterative Decoding
Consider the diagram of Figure 3.2, which consists of two decoders RSCC concatenated and
separated by a interleaver. The first decoder uses the received systematic bit sequence yk1
and received parity sequence ykp1 generated by the first encoder with the extrinsic
information produced by the second decoder E1P´ uk after deinterleaving. In the first
iteration, the extrinsic information E1P´ uk

is zero. The output of log-MAP decoding, of the

first decoder is a soft output, known as L1(uk|y). The second decoder takes as input y k(P1) ,
which is obtained by the permutation of the sequence of bits y k1 and received parity
sequence ykp2 generated by the second encoder with the extrinsic information produced by
the second decoder E1P uk . The E1P uk extrinsic information is obtained through the
equation (3.2), with interleaver:
E1 uk
L1 uk | y E1P ' uk y kp1
(3.2)
After a determined number of iterations, then the output of the second decoder L2(uk|y) is
subjected to the deinterleaver, resulting in L(uk|y) and by a decision maker is the sequence
obtained uˆk estimated. In each iteration the extrinsic information is calculated E 2 uk ,
through the equation (3.3) which is subject to extrinsic information that originates the
deinterleaved E1P ' uk , thus returning to the beginning of turbo decoding.
E 2 uk

L2 uk | y

E1P uk

y kP1

(3.3)

E2 (uk )

E1P ' (uk )

yk 1

Decoder 1

1

L1 (uk | y )

E1P (uk )

E1 (uk )

L2 (uk | y )
Decoder 2

ykp1

ykP1
ykp 2
1

ûk

L(uk | y )

Figure 3.2 - Block diagram of a decoder for TC.
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3.1.1

Iterative decoding based on the log-MAP algorithm

The log-MAP algorithm is equivalent to the MAP algorithm, with the multiplication of the MAP
algorithm transformed into additions. In [6] three probabilities are calculated: k s ', s ,

Ak s and Bk
by:

L uk | y

1

s , which is then reached, the probability "a posteriori" L uk | y , is defined

max
R1

*

Ak

1

s'

k

s ', s

Bk s

max

*

R0

Ak

1

s'

k

s ', s

Bk s

(3.4)

4. Analysis of results
In this work two types of scenarios are simulated: schemas SISO, Alamouti and STBC without
diversity (Figure 4.1) and STBC scheme with four transmit antennas and 1,2,3,4,5,6,7 and 8
receiving antennas (Figure 4.2). For the first scenario, it follows that with the introduction of
satellite transmission gain is obtained after a certain number of transmit antennas decreases,
tending to zero (Figure 4.5a), the same can be concluded with STBC schemes with diversity in
reception (Figure 4.5b). The theoretical curves of the error probability for the two scenarios
are defined as:
q

Pb

where Q
antennas.

1
1
2

Q 1

1
M
1
E b N0

q 0

2i 1
i 0

q !2q

Eb
1
N0

q

(4.1)

M N , M is the number of transmit antennas and N the number of receiving

With the simulation diversity STBC schemes with TC using log-MAP algorithm (Figure 4.3), the
gain from increasing the number of transmit antennas is low (Figure 4.6a), compared with
what that was obtained in Figure 4.5a where there is a significant gain with little transmission
antennas, tending to zero after a certain number of transmission antennas. With STBC
schemes with diversity using the technique of TC (Figure 4.4), a significant gain is obtained
with the introduction of receiving antennas, tending to zero after a number of receiving
antennas (Figure 4.6b).
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Figure 4.1 - Simulation schemes SISO, Alamouti STBC and without diversity reception.
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Figure 4.2 - Simulation STBC with four transmit antennas and diversity reception.
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Figure 4.4 - Comparison with diversity STBC schemes with TC (log-MAP), 10th iteration (rate = 1/3, K = 4).
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING UBI2011 - 28-30 Nov 2011 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

7

6

5

Gain (dB)

Gain (dB)

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
2

4

3

2

1

4

2

8

3

4

Nº Antennas TX

5
Nº Antennas RX

(a)

6

7

(b)
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Table 4.1 - Comparison of STBC without diversity in the reception with and without TC
Number of
Transmitter
antennas
1
2
4
8

Number of Receiver
Antennas
1
Without TC
With TC
47
5.6
27
5.2
19
5
16
4.8

Table 4.2 - Comparison STBC scheme with four transmit antennas and reception 1,2,3,4,5,6,7 and 8, with and
without TC.
Number of
Transmitter
antennas
4

Number of Receiver Antennas (Without TC)
1

2

19

12.5

1
5

3

4

5

6

7

8

9.5
8
6.75
5.75
5
4.25
Number of Receiver Antennas (With TC)
2
3
4
5
6
7
8
1.5
-0.5
-1.75
-2.5
-3.1
-3.6
-4
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Figure 4.7- Comparison of the SNR required to obtain a BER of 10-5 for STBC schemes (a) 1,2,4 transmit antennas
and 1 of reception (b) with 4 transmit antennas and 1,2,3,4,5,6,7,8 of reception, with and without TC.

5. Conclusions
Through the analysis of tables 5.1 and 5.2 and Figure 5.1, it follows that the two simulated
scenarios, STBC without diversity and STBC with 4 transmit antennas and 1,2,3,4,5,6,7,8
reception antennas, with the introduction of TC it is possible to significantly reduce the SNR
(Signal Noise ratio) compared to scenarios without TC. In other words, it is possible to achieve
the same error probability with a lower SNR. However, the improvement on SNR with the
increase of number of reception antennas decreases as long as the SNR decreases (see Figure
4.4). The STBC with TC and diversity in the reception, beyond the reduction of the SNR, a
significant reduction in SNR is obtained with the addition of receiving antennas, until
stabilizes.
The contribution of this paper is the achievement of great power efficiency thanks to the
scheme STBC with TC. With this solution it’s possible to achieve at same time a better quality
of the communications and a reduction of power in the mobile terminals.
In the future we will simulate with a higher constellation in QAM (e.g. 16-QAM) and other
error correction codes.
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Resumo
O Elevador Lunar é hoje considerado por muitos um sistema vital nas pretensões do Homem em colonizar a Lua ou
explorar o espaço mais profundo. Sendo um dos vários tipos possíveis de sistemas ligados por cabos, este sistema tem
por si só contidos aspectos peculiares que merecem a maior atenção por parte da comunidade científica.
Deste modo, os maiores desafios a curto prazo são sem dúvida o estudo da dinâmica e estabilidade deste gigantesco
sistema e o estudo da viabilidade de diferentes tipos de materiais passíveis de serem utilizados no cabo do Elevador
Lunar.
Assim, neste artigo apresentam-se os mais recentes avanços no que à dinâmica e estabilidade de um Elevador Lunar
diz respeito e estuda-se ainda a possibilidade da utilização de Nanotubos de Carbono como material para o cabo do
sistema.
Palavras-chave: Elevador Lunar; Dinâmica e Estabilidade; Nanotubos de Carbono; Sistemas ligados por cabos;
Grandes estruturas espaciais.

1. Introdução
O conceito de Elevador Espacial é algo que há apenas alguns anos atrás se julgava ser
totalmente inconcebível e até mesmo descabido. Contudo, este conceito tem vindo a ser
altamente desenvolvido e investigado nos últimos anos, estando mesmo a tornar-se bastante
viável e essencial nas ambições espaciais do Homem.
O nascimento deste conceito remonta ao longínquo ano de 1895, ano em que o cientista russo
K.E. Tsiolkovsky publicou a sua história científico-ficcionada sobre uma enorme torre orbital
que iria desde a superfície terrestre até à orbita geoestacionária. Já nos anos 1960 o conceito
voltou a surgir através do génio de Yuri Artsutanov [1], que terá sido o primeiro a imaginar o
que hoje se chama de Elevador Lunar (EL). Este conceito foi mais tarde reinventado por
Jerome Pearson [2], cientista que investigou esta matéria ao longo de anos. No final da
década de 1970 foi Arthur C. Clarke [3] a publicar o magnífico romance “The Fountains of
Paradise”, dando assim a conhecer este inovador conceito a um público mais vasto.
Desenvolvido ao longo de anos, este conceito que é não mais do que uma das muitas formas
possíveis de sistemas ligados por cabos (Tethered Systems), está mesmo a tornar-se uma
possibilidade real devido aos recentes avanços no desenvolvimento de nanomateriais.
O objectivo deste artigo passa então pelo estudo de alguns aspectos da Dinâmica e
Estabilidade do Elevador Lunar, bem como pela análise dos nanomateriais com maior
viabilidade para serem utilizados na construção do cabo deste gigantesco sistema: os
Nanotubos de Carbono (NTC’s).
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2. Conceito
Os recentes desenvolvimentos na utilização de sistemas ligados por cabos devem-se sobretudo
ao facto deste tipo de sistemas possuírem um relativo baixo peso combinado com uma
elevada tensão admissível. Também devido ao facto do elemento principal do sistema ser um
cabo, passível de enrolamento, o lançamento e o transporte deste tipo de sistemas está
também facilitado.
Assim, de forma simplista, um EL não é mais do que um sistema no qual existe um cabo
esticado desde a superfície lunar até um corpo (por exemplo: uma Estação Espacial) em
órbita estacionária com a Lua.
Em publicações anteriores [4], já foi sugerida a ancoragem do cabo do EL na superfície lunar,
esticado até à proximidade de um dos Pontos de Lagrange, L1 ou L2. O ponto de Lagrange L1
está mais próximo da Terra, encontrando-se a cerca de 57900 Km do centro da Lua, e
portanto a colocação do EL nas proximidades deste ponto permitiria o transporte de carga de
e para a Lua, sem praticamente nenhum dispêndio de energia. Já a colocação do EL nas
proximidades do ponto de Lagrange L2, que se encontra a cerca de 64400 Km do centro da
Lua, poderia permitir o lançamento de missões espaciais para o espaço mais profundo, bem
como ser um meio importante a utilizar nas comunicações Terra – Lua, figura 1.

Figura 1 – O EL com contrapeso em L2
Fonte: Star, Inc / NASA

Deste modo, apesar de ser aparentemente um sistema simples o EL tem em si contidos
aspectos particulares que fazem com que a sua implementação seja de uma dificuldade
acrescida. Como já se percebeu, esta seria uma estrutura de dimensão gigantesca o que de
imediato sugere problemas ao nível da construção e desenvolvimento do próprio sistema.
Contudo, pode afirmar-se que, nesta fase, os investigadores estão ainda apenas preocupados
em compreender os aspectos peculiares que a dinâmica deste gigantesco sistema
apresentaria, bem como estudar e desenvolver materiais que possam reunir características
óptimas de baixa densidade e alta resistência mecânica que permitam a construção do cabo
deste sistema.
Assim que se defina completamente a dinâmica do sistema e se encontre um material óptimo
para a construção do cabo, então, aí sim existirá a necessidade de estudar aspectos
relacionados com a construção e desenvolvimento do sistema. Contudo, as actuais correntes
de investigação indicam que talvez já num futuro próximo este sistema possa ser um
importante aliado na colonização lunar, fazendo da Lua uma rampa de lançamento do Homem
para o espaço mais profundo.

3. Dinâmica e Estabilidade
Durante anos a dinâmica e a estabilidade deste sistema tem vindo a ser estudada por grandes
especialistas na área. Recentemente [5], já se estudou a existência e a estabilidade do
equilíbrio do EL assumindo que o raio da Lua era desprezável. Contudo, anos mais tarde,
outros autores [6] estudaram a dinâmica de atitude de uma Estação Espacial conectada ao EL,
tendo em conta as dimensões da Lua e também as da Estação Espacial.
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Assim, considerou-se que ambos os corpos celestes se moviam ao longo de órbitas circulares
imperturbadas em torno do centro de massa do sistema; que o cabo era leve e inextensível;
que a Estação Espacial era muito menor do que a Lua, figura 2.

Figura 2 – Referenciais ortogonais principais tomados pelos autores [6]

Partindo destes pressupostos e utilizando o referencial do problema restrito circular dos 3
corpos, os autores obtiveram as equações de movimento da Estação Espacial:
- Energia Cinética:
, onde
;

;

.

- Energia Potencial pela Aproximação de Satélite:
, onde
;
, onde
,

;

.

Obtidas as equações de movimento os autores estudaram o equilíbrio relativo e sua
estabilidade. Para encontrar configurações estáveis do sistema construíram a função de
Routh:
, onde
Os pontos críticos são descritos pelas equações:
;

;

Consideraram-se ainda as equações das restrições do sistema:
;
;

;
;

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING UBI2011 - 28-30 Nov 2011 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

Partindo das equações dos pontos críticos juntamente com as equações das restrições e
colocando o cabo conectado à Estação no seu terceiro eixo de inércia, foram obtidas duas
soluções particulares de equilíbrio:
1.ª Solução Particular:
,

;

,

;
;

,

,

,
,

.

Esta solução corresponde à orientação da Estação quando os seus eixos principais de inércia
coincidem com os eixos do referencial rotativo do sistema, bem como o centro de massa da
Estação está na linha EM e o cabo está atracado à Lua no ponto P mais próximo da Terra,
figura 3 (esquerda).
2.ª Solução Particular:
,

;

,

;
;

,

;
,

.

Esta solução corresponde à orientação da Estação quando o seu terceiro eixo de inércia está
oposto ao eixo O γ, bem como o centro de massa da Estação está na linha EM e o cabo está
atracado à Lua no ponto P que está mais distante da Terra, figura 3 (direita).

Figura 3 – Orientação da Estação Espacial nas 2 Soluções Particulares (1.ª Solução à esquerda e 2.ª Solução à direita)

Partindo das soluções particulares do sistema os autores estudaram as condições suficientes
de estabilidade para o equilíbrio de cada uma das soluções encontradas, tendo obtido as
seguintes condições necessárias para que exista estabilidade do equilíbrio:
,

(1)

Os coeficientes
são demasiado complexos para serem aqui explicitados. No entanto, existe
uma condição de equilíbrio comum a ambas as soluções particulares: para que exista
estabilidade do equilíbrio a Estação Espacial deve ser mais alongada na direcção da tangente
à orbita lunar, do que na direcção normal ao plano comum das órbitas da Terra e da
Lua:
.
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4. Estabilidade do Equilíbrio de uma Estação Espacial atracada ao EL
Partindo dos resultados obtidos em [6] desenvolveram-se independentemente programas
computacionais que permitem partindo da definição de algumas características da Estação
Espacial conectada ao EL obter as características físicas da Estação, que possibilitam a
existência de estabilidade no equilíbrio.
Assim, definiu-se uma Estação Espacial com massa total de 371x106 Kg e tomou-se q3=250 m.
Estabeleceu-se ainda que o raio médio da Lua seria de 1737 Km e o parâmetro de massa de
μ=0.012. Tal como visto em [6] para o cabo estar esticado na 1.ª Solução Particular l>57454.8
Km, daí tomou-se l=70000 Km.
Definindo os parâmetros x e y de modo a que

e

, obtêm-se:

,
e ainda, as condições de viabilidade física dos momentos de inércia
implicam que
. Deste modo, o estudo das condições de estabilidade em
função destes parâmetros pode ser realizado num domínio limitado do plano (x,y). Partindo
das condições necessárias de estabilidade (1) da 1.ª Solução Particular, obtêm-se os gráficos
(x vS y) que permitem obter os momentos de inércia da Estação Espacial, I 1 e I2, para os quais
o equilíbrio em causa é estável, figuras 4 a 9.

Figura 4 – Regiões de Estabilidade para I3=3x1012Kg.m2

Figura 6 – Regiões de Estabilidade para I3=10x1012Kg.m2

Figura 5 – Regiões de Estabilidade para I3=6x1012Kg.m2

Figura 7 – Regiões de Estabilidade para I3=20x1012Kg.m2
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Figura 8 – Regiões de Estabilidade para I3=30x1012Kg.m2

Figura 9 – Regiões de Estabilidade para I3=80 x1012Kg.m2

Deste modo, percebeu-se que para as condições da Estação Espacial estipuladas existe
estabilidade do equilíbrio para um momento principal de inércia I3 compreendido entre
aproximadamente 3x1012 Kg.m2 e 80x1012 Kg.m2.

5. Material do cabo: Nanotubos de Carbono
Como já se referiu, um dos maiores entraves à construção do EL é sem dúvida a construção do
cabo, pois um cabo com estas dimensões necessitaria de ser construído com um material de
reduzida densidade e elevada resistência mecânica de modo a suportar o seu próprio peso
sem atingir a sua altitude de ruptura.
Até há poucos anos atrás, antes do domínio da nanotecnologia e em particular dos
nanomateriais não era sequer imaginável obter uma elevada resistência mecânica com
materiais de densidade reduzida, contudo a revolução surgiu com o aparecimento dos NTC’s
[7].
De uma forma simplista, os NTC’s são folhas de grafeno, isto é são formados por uma
“camada de espessura uni-atómica de átomos sp2 de carbono ligados em forma de estrutura
cristalina hexagonal, densamente compactados”, enroladas de forma cilíndrica sobre si
próprias. A forma como o grafeno é enrolado e o número de camadas de grafeno enroladas,
condicionam as propriedades e os diferentes tipos de NTC’s [7 e 8].
Existem NTC’s de dois tipos, figura 10:
- Single Walled Nanotubes (SWNT) – São nanotubos de parede simples, isto é, são
constituídos por uma única camada de grafeno.
- Multi Walled Nanotubes (MWNT) – São nanotubos de parede múltipla, isto é, são
constituídos por várias camadas de grafeno enroladas, formando vários cilindros concêntricos.

Figura 10 - Esquematização 3D dos diferentes tipos de NTC’s
Fonte: itech.dickinson.edu
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No que diz respeito ao tipo de estrutura dos NTC’s, estes são definidos por um vector quiral
(n,m) e um ângulo quiral (θ). Existem 3 tipos principais de estruturas de NTC’s, figura 11:
- Zigzag (n,0) e θ = 0°;
- Armchair (n,n) e θ = 30°;
- Quiral (n,m) e θ qualquer.

Figura 11 - Camada de Grafeno: Vector Quiral e Ângulo Quiral
Fonte: www.sbf1.sbfisica.org.br/eventos/ebee/x/trab_conv/solange_fagan.pdf

No que às propriedades mecânicas diz respeito, em geral os NTC’s de parede simples (SWNT)
apresentam melhores características mecânicas do que os de parede múltipla (MWNT),
contudo são os mais dificeis de produzir.
Tabela 1- Tabela resumo das Propriedades Mecânicas (gerais) dos NTC’s
Resistência à Tracção (GPa)

Módulo de Young (GPa)

Densidade (g/cm3)

SWNT

20 – 100

500 – 1500

≈1

MWNT

10 – 60

200 – 1000

≈2

Aço

0.4

200

≈8

Nos últimos anos os desenvolvimentos na área dos nanomateriais foram muito relevantes,
Pugno [8], no seu estudo permite uma real percepção da verdadeira realidade dos NTC’s.
Neste trabalho efectuou-se uma extensa caracterização do comportamento de diferentes
NTC’s, de modo a perceber o comportamento em aplicações reais dos NTC’s, mesmo nas
condições de processamento prático considerando diferentes tipos de defeitos, tais como
“nanocracks” ou “nanoholes”.
Neste trabalho de Pugno [8] estimou-se também qual o valor da redução na tensão máxima
admissível dos NTC’s, na passagem da “nanoescala” para a “megaescala”, tendo-se concluido
que na passagem da “nanoescala” para a “megaescala” não será possivel manter as condições
de processamento ideal e tal pode implicar uma redução próxima de 70% na tensão máxima
admissível do material. Assim, um megacabo feito de NTC’s não corresponde simplesmente a
um NTC gigante sem qualquer tipo de defeitos na sua estrutura e as propriedades gerais não
podem simplesmente ser transpostas por um factor de escala.

6. A viabilidade
Tendo como objectivo avaliar a viabilidade da construção do cabo do EL recorrendo
exclusivamente ao uso de NTC’s, extrapolaram-se algumas conclusões de [8].
Assim, partindo das diferentes caracteristicas dos vários tipos de NTC’s, estudou-se a
possibilidade de se construir no imediato o cabo do EL utilizando um dos muitos tipos de
NTC’s estudados em [8].
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Deste modo, foi utilizado apenas como critério para tentar perceber a viabilidade do cabo
construido com NTC’s: a tensão máxima admissível do material.
A pior condição:
Partindo do NTC com o menor valor de tensão máxima admissível,
, efectuou-se
uma redução de 70%, decorrente do factor de transformação de escala na passagem da
“nanoescala” para a “megaescala”, obtendo-se:
. Tendo em conta esta tensão
máxima admissível, bem como a densidade do material, obteve-se a altura máxima de
ruptura [4] do mesmo:
onde,
Então,

e

Km.

Deste modo, utilizando um cabo com área de secção tranversal constante, a máxima altitude
até à qual o material suportaria o seu próprio peso sem quebrar, seria de aproximadamente
600 Km, o que nos leva facilmente a concluir que não é viável, recorrendo a este NTC e
utilizando um cabo com área de secção transversal constante, construir o cabo do EL.
Contudo, Jerome Pearson [4] concluiu que utilizando uma razão de afunilamento na área da
secção transversal do cabo este nunca atingiria a sua altitude de ruptura e conseguiria
suportar o seu próprio peso. Assim, segundo Pearson [4], a quantidade de afunilamento é uma
função exponencial que depende da altitude, do raio, da massa e da velocidade de rotação do
planeta ao qual está atracado o Elevador, figura 12.

Figura 12 - Razão de afunilamento da área transversal do cabo Vs Altitude de quebramento [4]

Numa análise gráfica, pode-se observar que para as condições obtidas anteriormente, seria
necessário utilizar na construção do EL, uma razão de afunilamento de aproximadamente 3.
A confirmação:
Para que se pudessem validar as extrapolações efectuadas, recorreu-se a um NTC que já havia
sido utilizado como referência em estudos anteriores [9]. Assim, a tensão máxima admissível
deste NTC (já com a redução de 70%) é de
. Como a densidade do material é de
, obtém-se uma altitude máxima de ruptura de:
Km
O que nos leva a concluir que seria necessário utilizar uma razão de afunilamento de
aproximadamente 1,5 para que a construção do EL fosse possível. Caso se tivesse como
objectivo construir o Elevador Espacial Terrestre seria necessário utilizar uma razão de
afunilamento de aproximadamente 8.5, o que confirma os resultados obtidos anteriormente
[8].
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7. Conclusões
Tal como era expectável, o estudo da dinâmica e estabilidade deste gigantesco sistema ainda
tem muito por onde avançar. Contudo, com os recentes estudos [5] e [6], já se conseguiu
concluir que: tanto as dimensões da Estação Espacial como as da Lua não devem ser
desprezadas no estudo da dinâmica do sistema; uma condição essencial para que exista
estabilidade do equilíbrio (nas 2 soluções particulares explicitadas) é o facto de a Estação ter
de ser mais alongada na direcção da tangente à órbita lunar, do que na direcção normal ao
plano comum das órbitas da Terra e da Lua.
No estudo apresentado neste artigo, conclui-se que para uma dada Estação Espacial com
massa, ponto de atracagem do cabo e comprimento do cabo definidos é possível obter as suas
características geométricas de modo a que exista estabilidade do equilíbrio do sistema.
Assim, é possível variar um dos momentos principais de inércia e obter uma gama de valores
para os outros dois na qual existe estabilidade do equilíbrio do sistema. Foi então possível
concluir que o aumento de um dos momentos principais de inércia (dentro do espaço de
valores onde existem soluções) faz com que o espaço de valores possíveis para os outros dois
momentos principais de inércia surja, cresça e posteriormente diminua e desapareça, pelo
que o domínio no espaço dos parâmetros, onde o equilíbrio do sistema é estável, é limitado e
deve ser tomado em conta no projecto de um EL.
No que diz respeito ao estudo dos nanomateriais passíveis de serem utilizados no cabo do EL,
os NTC’s, a conclusão pode ser colocada de forma simples: é ou não possível utilizar no
imediato NTC’s para construir o cabo de um EL? Baseando esta conclusão unicamente na
viabilidade do factor de transformação de escala referido na literatura, conclui-se que tal é
possível!
Contudo, esta é uma falsa premissa, visto que só será possível construir este cabo utilizando
NTC’s a partir do momento em que se conseguirem criar NTC’s com milhares de Km’s de
comprimento, algo que actualmente ainda não é possível. Mas, dado que o objectivo do
estudo recai em perceber se a tensão admissível máxima suportável por um NTC quando este
se tornar um grande cabo irá permitir construir o EL. Então, sim, permite, tendo-se apenas de
utilizar uma pequena razão de afunilamento na área da secção transversal do cabo.
Portanto, quer se tenha uma perspectiva mais optimista da qualidade dos NTC’s, quer se
pense que estes poderão conter variadíssimos defeitos e assim terem a sua tensão admissível
máxima bastante reduzida, a razão de afunilamento será sempre entre aproximadamente 1,5
e 3. Assim, na construção do cabo do EL utilizando NTC’s, pode afirmar-se que: apenas falta
à comunidade científica construir um cabo que aguente as tensões a que será submetido bem
como o seu próprio peso:
- Nesse momento o Elevador Lunar passará a ser uma possibilidade real.

8. Trabalhos Futuros
Sugerem-se como trabalhos futuros, o estudo da dinâmica e estabilidade do EL tendo em
conta o problema restrito dos 3 corpos em órbitas elípticas imperturbadas. Sugere-se ainda o
estudo da viabilidade da utilização de outro tipo de materiais no cabo do EL, tais como:
compósitos nanoreforçados com uma fracção de NTC’s com elevada tensão máxima
admissível.
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Notação


C 1 2 3 – Referencial conectado na Estação. Os
seus eixos são os eixos centrais principais de
inércia da Estação;



O α β γ – Referencial rotativo, centrado no
centro de massa do sistema Terra - Lua. Os
seus vectores unitários
são definidos
como:




- Paralelo à órbita da Lua;
- Ortogonal ao plano do movimento da
Terra/Lua;




L – Distância entre a Terra e a Lua;
RM – Raio da Lua;



G – Constante gravitacional;



– Velocidade angular orbital;



– Vector da velocidade angular absoluta;






M – Centro da Lua;



O – Centro de massa do sistema Terra - Lua;



P – Ponto na superfície lunar onde o cabo está
atracado;





Q – Ponto onde o cabo está atracado na
Estação;





l – Comprimento do cabo;



c – Centro de massa da Estação;



m – Massa da Estação;
da Estação;
;



I1,I2 e I3 – Momentos Principais de Inércia da
Estação Espacial;



ME – Massa da Terra;

– Vector da velocidade absoluta do centro
de massa;

E – Centro da Terra;



;





– Tensor central de Inércia

– Parâmetro mássico:



– Direccionado da Terra para a Lua;



MM – Massa da Lua;

– Vector da velocidade angular absoluta com
respeito ao referencial O



α β γ;

– Vector da velocidade absoluta do centro de
massa com respeito ao referencial O
– Vector

α β γ;

que descreve a localização do

cabo ancorado na superfície da Lua;
– Vector posição do centro de massa da
Estação


;

– Vector posição do ponto onde o cabo está
atracado à Estação

;



– Tensão máxima admissível;



– Densidade;



h – Altitude de ruptura;



EL – Elevador Lunar;



NTC – Nanotubo de Carbono.

Referências
(1) Artsutanov Yu.: “To the cosmos by . . . electric train”, Komsomol’skaya pravda (Edição de
Domingo) 10, 31 Julho, 1960 (em Russo).
(2) Pearson J.: “Anchored Lunar satellites for cislunar transportation and communication”,
Journal of the Astronautical Sciences, Vol. 27, N.º 1 (Jan/Mar 1979), pp. 39-62.
(3) Clarke A. Fountains of Paradise, Victor Gollancz Ltd, 1979, p. 256.
(4) Pearson J., Levin E., Oldson J., Wykes H.: “The Lunar Space Elevator”, Space Technology,
Vol. 25, Nº3-4 (2005), pp. 203-209.
(5) Beletsky, V. V. and Levin, E. M.: “Dynamics of Space Tether Systems”, Advances in the
Astronautical Sciences, American Astronautical Society, San Diego, Univelt Inc., 1993.
(6) A. A. Burov, O. I. Kononov, and A. D. Guerman.: “Relative equilibria of a Moon - tethered
spacecraft”, Advances in the Astronautical Sciences, Vol. 136 (2011), pp. 2553-2562.
(7) Iijima S.: “Helical microtubules of graphitic carbon”, Nature 1991, 354:56–8.
(8) Pugno, N. M.: “The role defects in the design of space elevator cable: From nanotube to
megatube”, Acta Materialia, Nº 55 (2007), pp. 5269–5279.
(9) Edwards, B. C. Design and deployment of a space elevator. Acta Astronautica, Vol. 47 Nº
10 (2000), pp. 735–744.
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING UBI2011 - 28-30 Nov 2011 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

Delamination Defect Size Influence in Flexural
Resistance of Carbon Laminates.
Rozmuski Wojciech
University of Poznan
Department of Mechanical Engineering
Poland
rozmuski@gmail.com

Abílio Silva
University of Beira Interior
Department of Electromechanical Engineering
Portugal
abilio@ubi.pt

Tomasz Wegrzyn
University of Silesian
Department of Transports
Poland
tomaszwegrzin@polsl.pl

Conference Topic – CT 14
Abstract
Polymer Matrix Composites (PMC’s) are the most common composites, and are also known as FRP - Fibre Reinforced Polymers
(or Plastics). These materials use a polymer-based resin as the matrix, and a variety of ﬁbres such as glass, carbon and aramid
as reinforcement. On this study it was analysed the influence on the mechanical behavior of a delamination defect
inserted into the middle plane of a carbon epoxy laminate in two different stacking sequences. The methodology of
manufacturing in autoclave it is described. The results demonstrate that increasing the size of the defect the
mechanical performance of the laminate it is prejudice, however using a simple technique it can be estimate the
evolution trend of the mechanical strength reduction and the strain required to rupture.
Key Words: Polymer Matrix Composites; Delamination Defects; Flexural behavior.

Introduction
A composite material is a materials composed system of a mixture or a combination of two or
more micro or macro constituents that differ in form and chemical composition and which are
essentially insoluble in each other [1]. The Matrix materials are either thermosetting or
thermoplastic polymers. Reinforcing ﬁbres are either continuous or chopped. Generally, polymer
composites processing include contracting of polymer and ﬁbres, shaping, controlled heating
and/or reactions, and cooling. The technology of polymer composites has been driven to a large
extent by aerospace and military applications when laminates composites are consist of
sequence of particular layers [2].
The individual layers consist of high-modulus, high-strength fibres in a polymeric, metallic, or
ceramic matrix material. Typical fibres used include graphite, glass, boron, and silicon
carbide, and some matrix materials are epoxies, polyamides, aluminium, titanium, and
alumina. Layers of different materials may be used, resulting in a hybrid laminate. The layers
generally are orthotropic or transversely isotropic with the laminate then exhibiting
anisotropic, orthotropic, or quasi-isotropic properties. Quasi-isotropic laminates exhibit
isotropic in plane response but are not restricted to isotropic out-of-plane response.
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Depending upon the stacking sequence of the individual layers, the laminate may exhibit
coupling between in plane and out-of-plane response. An example of bending-stretching
coupling is the presence of curvature developing as a result of in plane loading [2].
Previous work showed that the region with the highest stress concentration is in the middle
thickness, This fact was even more notorious for cross-ply laminates, which revealed
premature ruptures [3,4]. So to have a present situation with maximum limit of mechanical
resistance the delamination defect should be inserted between the central layers of the
laminate and must have a size adequate to the type of experimental test and simultaneous
the easy handling.

Materials and Experimental Procedure
Carbon fibres are used to reinforcing plastic resin matrices such as epoxy resin. Characterize
by having a combination of light weight, very height strength and height stiffness (module of
elasticity). In this work it is used the pre-peg Texipreg HS 160 REM from SEALTM, Legano Italy,
with unidirectional carbon fibres, which properties are summarised in the table 1.
Table 1-Typical prepeg properties [5].
Properties
Outlife, 23 ºC
Storage life, -18 ºC
Cured resin density
Tg fully cured
Tg fully cured
Resin content
Areal weight

Unit
days
months
g/cm3
ºC
min
%
g/m2

Typical Values
30
12
1.2
130
12’±3’
36±3
250

Each sample has twelve layers of fibres divided in two main groups of specimens (five
specimens minimum), with defects and without defects. The specimen has the dimensions:
length- 150 mm; width- 25 mm. Specimens without defects include two kinds of samples.
First group “A” have following layout of layers (002, 9002, 002)S and the second group “B” has
the sequence (9002, 002, 9002)S.
The defects it is included in the middle plane of specimens which have also the same layout
of layers. First with a defects of the size of 15 mm of width x 15 mm of length (specimens
“A1” and “B1”) and second with the same layers layout, but have bigger defect 15 mm of
width x 20 mm of length (specimens “A2” and “B2”). The defect is made of polyamide and
was placed between the middle thicknesses of the layers, figure 1.

Figure 1 - Position of defect in the middle plane of specimens.
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The specimens can be processed by hot plate press, in autoclave and in oven (vacuum bag
moulding). It should be cured at 125°C for 60 minutes with pressure of 5 bar and vacuum [3].
The bag consists of two layers of polyamide material (PA205) and two sheets of teflon which
are inside. Around the specimens are tissues of polyester which absorbs excess of resin that
grow out from the samples, during the curing process, figure 2 (A). When the vacuum bag is
covered it is weld the edges and insert the tube which sucks off the air from the inside of
bag, figure 2 (B). Then the autoclave it is closed and the curing process are started. The three
points bending test was carried out on universal mechanical testing machine Zwick 1435 (load
cell of 5kN, test velocity of 3 mm/min).

A

B

Figure 2 – (A) Vacuum bag with specimens; (B) Vacuum bag inside of autoclave.

Results and Discussion
The equation (1) and the equation (2) it is used to calculate the flexural stress and the
flexural strain [6].
(1)

(2)
Where: - flexural stress; P – load; L – span; b – width; d – thickness;  - strain; f – deflection
at the center of specimen.
The figure 3 present the comparison of three different types of specimens which have the
same layers layout (002, 9002, 002)S: without defects (A), with defect size of 15 mm x 15 mm
(A1) and with defect size of 15 mm x 20 mm (A2). The highest value of tension of rupture it is
in specimens without defect (A), 1141 MPa. Second highest value, 985 MPa, it is for the group
with smaller defect (15 mm x 15 mm). The lowest value, 903 MPa, it is for the samples with
large defect 15 mm x 20 mm. The strain increases with the increase size of the delamination
defect. The samples without defects present a strain value of 13.9 %, second with smaller
defects have a strain of the 18.7 % and the highest value for large defects has 23.6 %.
Figure 4 shows the comparison of another samples with the packing sequence of layers (9002,
002, 9002)S without defects (B), with defect size of 15 mm x 15 mm (B1) and with defect size of
15 mm x 20 mm (B2). The highest value of flexural stress belongs to group without defect,
987.3 MPa, second is (B1) with 901.9 MPa and the lowest it is the samples with the large
defect (B2) 744.7 MPa. The values of flexural strain are proportional to order of flexural
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stress. The lowest value 32 % (B) second it is the group (B1) – 36.7 %, and the bigger flexural
strain reached group (B2) with value of 38 %.
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Figure 3 - Mechanical behaviour of the samples with layer sequence A (002, 9002, 002)S.
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Figure 4 - Mechanical behaviour of the samples with layer sequence B (9002, 002, 9002)S.

The evolution of the influence in mechanical resistance and strain of the previous defect
introduced in samples it’s show in figure 5 and figure 6 for two different groups of sequence
layouts (9002, 002, 9002)S and (002, 9002, 002)S. Obviously with the increased of the defect size
the mechanical strength decreases and the rupture strain increases. However, the strength
has a tendency for higher reduction of stacking sequence “A” and the strain has a tendency to
higher growth for the stacking sequence “B”.
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Figure 5 - Tendency of evolution of flexural resistance with defect length.

Figure 6 - Tendency of evolution of strain to defect length.

After the mechanical tests the samples were impregnated with colored epoxy resin and cut
into sections. Then they were observed using an optical microscope, figure 7. Through this
methodology it is possible to have a real estimate of the size of delamination growth and the
existence of broken layers.
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Figure 7 - Examples of delaminations after experimental test (B).

Final Remarks
The conclusions of this work allow the domain of experimental methodology to understanding
the mechanical response of composite laminates. If the preliminary review of the literature it
was revealed that the middle thickness line is the region of highest stress concentration was
also defined a working methodology appropriate to understand the influence of the initial
delamination defect size in the mechanical response of a laminate carbon epoxy.
Future work involves the characterization of the state of the samples through non-destructive
techniques (C-scan) and carrying out other types of mechanical characterization tests (low
speed impact and fatigue) and the proposed development of repair techniques.
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Resumo
O património industrial edificado na Covilhã, na maioria dos casos ligados à indústria têxtil, espelha uma época onde
os critérios de localização da indústria mais condicionantes eram as fontes de água, energia e a matérias-primas. A
cidade da Covilhã apresentava as características geográficas ideais pois, além da abundância de cursos de água, a
actividade pastoril era um sector económico importante na região. A primeira manufactura portuguesa foi aí
construída, por ordem do Marquês de Pombal, tendo começado a laborar em 1764. Desde então, o núcleo industrial
desenvolveu-se e a cidade tornou-se no principal centro dos lanifícios em Portugal.
Muitos são os edifícios devolutos que se encontram hoje por toda a cidade, alguns em ruinas e outros devolutos ou
aproveitados para albergarem serviços como é o caso da Universidade da Beira Interior que muito tem ajudado à
preservação e reabilitação do património industrial existente.
A avaliação que é feita neste trabalho tem como objectivo identificar a situação actual do património industrial
existente que possa ser alvo de uma reabilitação ou reconversão, estimar a área que representam e justificar a
necessidade de se intervir, alertando os diversos intervenientes para a situação de degradação dos edifícios e da
cidade onde se inserem.
A necessidade de reabilitação representa uma oportunidade de negócio e de dinamização da cidade, uma vez que a
robustez e sobredimensionamento das estruturas (tendo em vista novos usos não industriais), as grandes dimensões e
áreas amplas e a localização privilegiada de muitos edifícios existentes podem ser associados à possibilidade de
aproveitamento dos recursos estimados em 170 mil m2 de construção.
Palavras-chave: Reabilitação, Reconversão, Edifícios industriais, Brownfields.

1.

Introdução

A capacidade que o Homem foi desenvolvendo, ao longo do grande percurso da sua espécie no
mundo, de adaptar o meio às suas necessidades resulta num enorme património fruto da sua
ambição e engenho para contornar a Natureza. O papel de certas edificações na sociedade
leva a que muitas delas ainda hoje estejam ao serviço pois foram devidamente mantidas,
como é o caso de muitos lugares de culto e edifícios do Estado que representam princípios
vitais para que se progrida para uma sociedade mais organizada e justa. No fundo, cada
edifício é o espelho de um determinado tempo, lugar, necessidade, sociedade e deve ser
mantido uma vez que os recursos materializados na construção são uma riqueza para o seu
meio envolvente.
Actualmente na sociedade existe uma preocupação acrescida com o consumo de recursos
naturais que questiona a essencialidade de muitos artigos consumidos. Muitos são os casos em
que a necessidade de consumo foi criada por uma economia baseada no crescimento da
capacidade produtiva das indústrias, uma vez que inicialmente a riqueza distribuída pelas
famílias resultante do trabalho das mesmas aumentou exponencialmente a sociedade de
consumo. Com o desenvolvimento de novas técnicas e mecanismos de produção houve uma
drástica redução do número de trabalhadores associado ao aumento da produção e, assim, a
exigência do mercado depressa se inverteu. Com o auxílio da publicidade, da moda e das
teorias de controlo das massas populacionais conseguiu-se que a oferta convergisse com a
procura. O resultado faz com que hoje em dia os produtos, na globalidade, tenham uma
validade/utilização mais curta do que no passado e, consequentemente, existe um menor
aproveitamento dos recursos.
A indústria da construção em Portugal não foge à regra deste processo evolutivo da
sociedade. É certo que nos últimos 30 anos muitas foram as obras que melhoraram a
qualidade de vida dos portugueses transformando profundamente a paisagem do país, mas foi
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nas cidades que se verificou uma enorme modificação, não só paisagística, mas
fundamentalmente no modo como os cidadãos as habitam. O parque residencial passou a
localizar-se maioritariamente na periferia e as actividades comerciais e de serviços no centro.
Um dos resultados desta evolução foi a degradação dos centros urbanos onde encontramos
muitos edifícios que necessitam de intervenções de manutenção e outros devolutos. Esta
situação deve-se em grande parte às políticas de apoio à aquisição de habitação própria que
em 1992 representavam 87% da totalidade dos apoios disponibilizados para a habitação,
diminuindo até 1997 para 74% e de 1997 a 2002 aumentando até aos 81% (1). Estes números
espelham uma política clara com o objectivo de aumentar o património edificado uma vez
que resultam directamente num aumento da fonte de receitas das autarquias através de taxas
de licenciamento e do Imposto Municipal sobre Imóveis.
No âmbito da engenharia e da sociedade em geral há algum tempo que se questiona a
sustentabilidade destas políticas do ponto de vista económico-social, embora tivessem sido
muito importantes para o desenvolvimento do sector, representando 49.9% em 2007 (1). Hoje
vivem-se dias de indefinição quanto ao futuro da construção em Portugal o que está a obrigar
as empresas a reconverter-se e a apostar noutros mercados.
Por outro lado, desde os anos 80 que se assiste ao encerramento de muitas empresas de
actividade industrial por variados motivos. A fraca cultura de reabilitação não permitiu que
houvesse uma reconversão do património industrial para habitacional, o que levou ao
abandono contínuo de muitos edifícios de grande valor construtivo e arquitectónico.
Um dos campos onde é necessário intervir é claramente na manutenção e reabilitação do
património edificado sob pena de um dia nos depararmos, cada vez mais frequentemente,
com edifícios e partes de cidades em elevado estado de degradação.
No caso dos edifícios industriais após a extinção da sua actividade industrial, o abandono pode
ocorrer durante longos períodos de tempo, expondo os edifícios a ocupação indevida e actos
de vandalismo. Estes aspectos, juntamente com a ausência de manutenção são factores que
aumentam exponencialmente o seu estado de degradação. Em consequência, a insegurança
na envolvente aumenta e o desfecho pode ser desastroso para utilizadores, transeuntes e
sobretudo para as cidades onde se inserem.
A avaliação que é feita neste trabalho tem como objectivo identificar, de forma aproximada,
a situação actual do património industrial existente na cidade da Covilhã que possa ser alvo
de uma reabilitação ou reconversão, estimar a área que representam e justificar a
necessidade de se intervir, alertando os diversos interessados para a situação de degradação
dos edifícios e da cidade onde se inserem.
É importante estudar este tema porque existem inúmeros edifícios de uso industrial devolutos
localizados por toda a cidade, sendo importante perceber qual o seu estado actual. Estes
edifícios representam uma riqueza de recursos patrimoniais mas que evoluem para uma
degradação cada vez mais rápida e visível.
Este estudo baseou-se num relatório realizado pelos autores onde se procedeu ao
levantamento da área bruta de construção dos edifícios devolutos ou com necessidade de
intervenções de reabilitação (2). A pesquisa bibliográfica foi uma excelente ferramenta na
elaboração deste documento pois proporcionou o acesso a informação já existente sobre o
tema. De forma a complementar a informação pesquisada e compreender história da indústria
dos lanifícios na Covilhã e como ela se insere na própria história da cidade foi também
visitado o Museu dos Lanifícios da Universidade da Beira Interior na Covilhã.

2.

Exemplos de reconversão de edifícios industriais

A perda de função dos edifícios industriais, que surgiram após a revolução industrial até à
primeira metade do séc. XX, deve-se sobretudo:





à localização inadequada por razões ambientais;
ao reordenamento urbano e de infra-estruturas;
à localização inadequada e execução de novas infra-estruturas;
à dimensão, forma e inadequação de implementação de novas tecnologias de
produção;
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à cessação, liquidação ou substituição da produção.

O processo de reconversão apresenta-se como a solução mais nobre. Para além de valorizar o
património existente estes edifícios beneficiam em muitos casos de localização privilegiada.
No entanto, nem sempre é a solução mais racional e rentável, pois o estado de conservação
dos mesmos, o planeamento urbano e as deficientes acessibilidades podem inviabilizar o
processo.
A viabilidade económica do projecto de reconversão de edifícios industriais depende
principalmente da futura função do edifício, influenciada pelos seguintes factores:





Envolvente do edifício;
Características do edifício, valores históricos e arquitectónicos;
Requisitos legais estabelecidos pelas autoridades;
Estrutura e estado de conservação do edifício.

Um estudo realizado pelo Institut fur Landes na Alemanha em 1984 (3), após uma análise da
prática de processos de reconversão agrupa os novos usos dos edifícios industriais nas
seguintes categorias:







Indústria e recintos industriais;
Serviço, comércio e gastronomia;
Apartamentos;
Infra-estruturas sociais;
Usos mistos;
Usos temporários, pré-utilização.

Para compreender esta temática importa conhecer o que já foi feito noutros países quanto à
reconversão de edifícios de semelhante uso industrial. A sua adaptação reflecte uma
necessidade de uma determinada sociedade que pode não se contextualizar com o caso em
estudo, mas permite perceber quais as potencialidades da reabilitação deste tipo de edifícios.

2.1. Experiências noutros países
Um pouco por todo o mundo, mas principalmente na Europa e nos EUA, se levanta a
problemática do abandono dos espaços fabris com características diferentes das necessidades
da indústria moderna. Estas propriedades de desenvolvimento vertical, robustas, de
arquitectura muito própria e que tanto contribuíram para o desenvolvimento de muitos
sectores da sociedade, representaram um dos maiores desafios propostos à engenharia civil.
As grandes áreas, amplas e iluminadas, que as manufacturas necessitavam para laborar
coincidem com os primeiros registos do uso massivo do aço na construção, inicialmente no
reforço de estruturas em madeira e posteriormente na construção de coberturas dos edifícios.
As formas de lidar com o problema são distintas e variam muito das características culturais
dos locais onde estes edifícios se inserem. Para alguns países como a Alemanha, França, Reino
Unido e EUA o aproveitamento destes edifícios é absorvido pelas economias locais com base
em programas de apoio específicos criados de forma a promover as iniciativas de preservação
dos edifícios.
No caso de Portugal não existe uma cultura de reabilitação e com a estagnação económica
vivida nos últimos anos não se fomentam os investimentos de reconversão dos edifícios
industriais. Os casos destas práticas ocorrem sobretudo em edifícios públicos.
Na cidade polaca de Lódz encontra-se um excelente exemplo de reconversão de um complexo
de edifícios de uso industrial de nome Manufaktura. Este complexo deu origem a um centro
de cultura, lazer e comércio num total de 150 mil m2, a maior obra de reabilitação da Polónia
desde a reconstrução da cidade de Varsóvia após a 2ª guerra mundial. Entre os edifícios que o
compõem encontra-se o Museu da história da cidade de Lódz, o Museu da fábrica, o museu de
arte contemporânea, um teatro, um hotel, um cinema, 49 restaurantes e bares e um edifício
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de construção nova destinado a um centro comercial. Este espaço é agora um local de
referência nacional e onde coabitam os cidadãos de Lódz e turistas de todo o mundo.
Construído nos finais do séc. XIX o complexo fabril destinava-se ao fabrico de produtos têxteis
apenas para o mercado oriental uma vez que esta cidade pertencia ao antigo império Russo. É
um complexo de edifícios de arquitectura industrial em tijolo de barro de desenvolvimento
vertical projectado por Hilary Majewski, (8) conforme se ilustra na figura 1.

Figura 1 – Complexos de edifícios que compõem a Manufaktura.

(9)(10)

A biblioteca Vapor Badia, inicialmente uma fábrica de lanifícios do mesmo nome construída
em 1867 em Sabadell na Catalunha, é um exemplo que mais se aproxima com a realidade dos
edifícios em estudo na cidade da Covilhã, pois apresenta áreas bastante inferiores às dos
edifícios que compõem a Manufactura. Este edifício manteve a sua actividade industrial até
ao primeiro terço do séc. XX. Depois de alguns anos de abandono, em 1997 o município de
Sabadell adquiriu-o com o intuito de construir a biblioteca central desta cidade espanhola.
Incorpora também um auditório, um bar restaurante e um centro de apoio à Universidade da
Catalunha.
Constituído originalmente por duas naves industriais paralelas de dois pisos, apenas foram
aproveitados 65% de um dos edifícios originais, sendo este um edifícios com uma área de
2150m2. A estrutura resistente é composta de paredes resistentes de tijolo no exterior e
pilares de ferro fundido no interior formando quatro vãos, onde apoiam quatro asnas de
madeira por eixo que suportam a cobertura.
O mau estado de conservação não impediu a sua reabilitação devido ao seu interesse
histórico, à sua localização estratégica na cidade e aos programas de apoio à protecção do
património arquitectónico de Sabadell. (5)

Figura 2 – Biblioteca Vapor Badia, Sabadell.

(5)

2.2. Na cidade da Covilhã
A Universidade da Beira Interior tem sido o principal motor de reabilitação de edifícios
originalmente de uso industrial na cidade da Covilhã reconvertendo-os para o uso dos seus
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serviços, como é o caso dos edifícios do polo principal que envolve as Faculdades de Ciências,
Artes e Letras e o Museu dos Lanifícios. O edifício da Faculdade de Engenharia, sendo
originalmente as instalações da Empresa Transformadora de Lãs, visível na figura 3, e o
edifício da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas nas antigas instalações da Fábrica
Ernesto Cruz, também são exemplos de reconversão. Deste modo, a Universidade tem
assumido um papel determinante na conservação e desenvolvimento da cidade.
Os edifícios da Real Fábrica dos Panos e da Real Fábrica dos Veigas albergam hoje o Museu
dos Lanifícios da Universidade da Beira Interior que tem a particularidade de ser um museu
“in situ” onde é apresentada uma exposição que sintetiza a história desta indústria e a sua
evolução na Covilhã e na região.
Outros edifícios industriais foram institucionalizados como é o caso das sedes dos Serviços
Municipalizados da Covilhã, do Teatro das Beiras e do CILAN – Centro de Formação Profissional
para a Indústria de Lanifícios.

Figura 3 – Imagens de edifícios reconvertidos pela UBI.

Em suma, os edifícios industriais podem albergar um ou mais usos diferentes. A adaptação da
forma às novas funções implica compreender as fragilidades e capacidades de cada edifício e
as técnicas construtivas utilizadas e as exigências iniciais, para que seja possível a conjugação
com os novos materiais, técnicas construtivas e exigências actuais.

3.

Património industrial edificado na Covilhã

Apesar do empenho da Universidade da Beira Interior, do Município da Covilhã e de alguns
particulares na reabilitação e reconversão do património industrial, ainda é visível uma
grande quantidade de edifícios a necessitar de uma intervenção de reabilitação que interessa
quantificar, sendo este o objectivo principal do trabalho que se pretende realizar.

3.1. Evolução Histórica
A cidade da Covilhã apresentava as características geográficas ideais para a implantação
desta indústria, além da abundância de cursos de água, a actividade pastoril era um sector
económico importante na região.
A implantação de centenas de empresas ligadas à indústria dos lanifícios deve-se também ao
facto de serem facilitados muitos processos utilizados na transformação da lã, onde o recurso
à água é essencial como a lavagem, a ultimação e a tinturaria. Por outro lado, muitas das
empresas completavam-se, pois a grande maioria destinava-se apenas a determinadas fases
do processo de transformação como a tecelagem, o que originava uma interacção entre elas,
para além de outras que serviam de suplemento a toda a actividade industrial.
A primeira manufactura portuguesa foi aí construída, por ordem do Marquês de Pombal, tendo
começado a laborar em 1764 com o objectivo de fornecer o fardamento militar e vestuário
das cortes. Desde então, o núcleo industrial desenvolveu-se e a cidade tornou-se no principal
centro dos lanifícios em Portugal registando esta indústria, no ano de 1961, o máximo de 8529
trabalhadores que se manteve por mais de uma década, na altura havia 72957 habitantes em
todo o conselho da Covilhã. Actualmente a realidade é bem diferente, as empresas ligadas a
este sector são menos e a capacidade produtiva é muito maior tornando os edifícios
existentes obsoletos para este uso.
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3.2. Levantamento de dados
Com o objectivo de obter uma estimativa da área bruta de construção dos edifícios industriais
que pudessem ser alvo de adaptação para outras utilizações com base num projecto de
reabilitação, foi efectuado um relatório prévio com a inventariação dos edifícios industriais
devolutos e o registo preliminar da informação recolhida. (2)
Uma vez que se iria realizar um levantamento procedeu-se à elaboração de uma ficha de
inspecção visual exterior onde se pretendia registar algumas das principais características dos
edifícios:








Localização;
Ocupação;
Vizinhança;
Tipologia estrutural;
Revestimento das paredes exteriores;
Cobertura;
Áreas.

No referido estudo foram analisados 68 edifícios que não representam a totalidade do
património existente, pois não foram contabilizadas as ruinas e os edifícios de difícil acesso.
No entanto, esta avaliação sumária da situação permitiu obter resultados próximos da
realidade e nele estão contabilizados os edifícios de maior valor histórico, arquitectónico e
económico.


Localização

No início da revolução industrial os principais critérios de localização foram a proximidade da
matérias-primas e localização das fontes de energia. Por exemplo, a introdução do motor
hidráulico obrigou a que estas se instalassem na proximidade de cursos de água.
A identificação do património industrial edificado na Covilhã foi feita agrupando os complexos
de edifícios em nove zonas, de A a I. Estas localizam-se, na maioria, ao longo das ribeiras da
Carpinteira e da Goldra e um pouco por toda a cidade como ilustra a figura 4. As zonas A, B e
D correspondem à ribeira da Carpinteira e a zona F corresponde à ribeira da Goldra.

Figura 4 – Localização dos complexos de edifícios industriais.

(2)
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Ocupação

A existência de ocupação é um factor determinante na evolução da degradação dos edifícios,
uma vez que eles estão a uso há sempre tarefas de manutenção que são realizadas tanto no
edifício como na sua envolvente. No caso em estudo a maioria dos edifícios estão
abandonados e os que não estão apresentam actividades relacionadas com o comércio e a
indústria, sendo estas actividades de duração incerta face à conjuntura actual do país.


Vizinhança

A vizinhança dos edifícios é um factor importante quando se pretende avaliar a viabilidade
económica de um projecto de reconversão. Estes edifícios encontram-se em zonas
residenciais da cidade embora nas zonas A e D existam edifícios que não seja fácil o acesso e
estacionamento.


Tipologia estrutural

A maioria dos edifícios enquadra-se em dois tipos de estrutura resistente: porticada de betão
armado e paredes estruturais em alvenaria de pedra natural do tipo de granito existente na
região. Em certos casos o mesmo edifício é composto por dois módulos, um de cada tipologia
estrutural. O estado de conservação é difícil de apurar, pois nesta fase inicial não foi possível
visitar o interior dos edifícios nem efectuar nenhum tipo de ensaios. É de realçar que os
equipamentos mecânicos, de grande porte, utilizados nos processos de transformação de lã
como, as cardas, os pisões, as prensas, os teares, assim como o armazenamento
determinavam a robustez das estruturas construídas, o seu funcionamento sujeitava-as a
vibrações, portanto é natural que em certos elementos de betão armado onde ocorram
fenómenos de fadiga e fluência.
No caso das tinturarias é de esperar que haja elementos estruturais afectados pelo ataque
químico de ácidos resultantes do processo fabril, como o ácido sulfúrico presente em soluções
de baixa concentração mas actuando de forma permanente.


Revestimento das paredes exteriores

A maioria dos edifícios apresenta paredes rebocadas e pintadas o que lhes confere uma
protecção extra contra os agentes agressores sobretudo quando se trata de paredes
estruturais. No entanto, a inexistência ou a falta de manutenção das caleiras origina grande
parte das anomalias verificadas nas paredes exteriores como o desagregamento do reboco e a
inexistência do material de enchimento de juntas no caso de alvenaria de pedra natural,
sendo visível estes detritos no solo junto às áreas mais atacadas.


Cobertura

O estado de conservação das coberturas é o factor que mais influência o estado de
conservação do um edifício pois esta confere uma protecção evidente contra a água das
chuvas tanto do interior como das infiltrações nas paredes exteriores.
São muitos os edifícios que ainda apresentam cobertura de telha cerâmica ou chapa zincada
que assentam em estruturas metálicas ou madeira. No entanto, são visíveis alguns
assentamentos da estrutura que as suporta nos casos em que estas são em madeira, assim
como telhas partidas tornando-as permeáveis.


Áreas

Atendendo às características destes edifícios todos eles apresentam áreas amplas e de
grandes dimensões. No seu conjunto os 68 edifícios representam uma área bruta de
construção de aproximadamente 170 mil m2, variando entre 500 m2 e 8 mil m2.
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Na figura 5 e 6 apresentam-se imagens que ilustram a realidade de alguns edifícios analisados
neste estudo.

Figura 5 – Exemplos de edifícios industriais situados na Covilhã.

Figura 6 – Exemplos de complexos de edifícios industriais existentes na Covilhã na ribeira da
Carpinteira.

3.3. Vantagens da reabilitação dos antigos edifícios industriais
São inúmeras as vantagens que a reabilitação de edifícios industriais pode apresentar

(4):

Históricas



Conservação, revalorização e reutilização do património arquitectónico;
Maior controlo sobre o estado de conservação de um edifício quando este é utilizado.

Sócio-Culturais




Manutenção da imagem urbana e sua intrínseca identidade sócio-cultural;
Estima pelo património construído;
Benefício de saúde para os ocupantes, reduzindo a incidência de doenças relacionadas
com o espaço construído.

Legais/ Regulamentais




Isenção de taxas;
Apoios financeiros (fiscais, municipais ou outros);
Programas de apoio à reabilitação.

Técnicas/ Funcionais

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING UBI2011 - 28-30 Nov 2011 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal






Técnicas e materiais aplicados que já deram provas da sua durabilidade e
comportamento específico;
Áreas amplas e de grandes dimensões;
Menor necessidade de espaço de estaleiro;
Possibilidade e facilidade de contextualizar, reintegrar e reinterpretar espacialidades
e técnicas construtivas actualmente em desuso.

Energéticas / Ambientais









Diminuição ou eliminação da quantidade de demolições – menor necessidade de
transporte, do uso de materiais e respectivas emissões de CO 2, menos energia
consumida, menos poluição sonora e ambiental, maior qualidade do ar;
Rentabilização do parque construído minimizando a urbanização de terrenos com
capacidade agrícola ou florestal
Rentabilização dos recursos e energia já utilizados;
Menor tempo de execução das obras;
Possibilidade de optimização de consumo energético e de recursos;
Possibilidade de optimização do ambiente e conforto interiores do edifício existente;
Oportunidade para a eliminação de materiais tóxicos e perigosos para a saúde;
Edifícios de maior inércia térmica e funcionamento com base em iluminação e
ventilação natural.

Económicas






4.

Menos matéria-prima necessária (possibilidade de aproveitamento de fundações,
estrutura e paredes exteriores);
Menor tempo de obra;
Menor necessidade de espaço de estaleiro;
Possibilidade de optimização dos custos de exploração e manutenção do edifício;
Valorização económica do património existente.

Conclusão

Com a realização deste trabalho foi possível concluir que se atingiram os objectivos propostos
inicialmente. Depois da primeira aproximação a este tema conclui-se que existe um enorme
património edificado de edifícios industriais na cidade da Covilhã. É da máxima importância
começar a tratar este tema para que haja informações mais precisas possibilitando
construção de estratégias de intervenção como programas locais de apoio com o objectivo de
potenciar o investimento privado.
Numa segunda abordagem pretende-se fazer um levantamento dos edifícios de forma a
classifica-los pormenorizadamente quanto aos seguintes indicadores principais:




Potencial de desenvolvimento económico;
Localização e estado de conservação da estrutura resistente;
Significado histórico/arquitectónico.

Nos edifícios dimensionados inicialmente para a indústria dos lanifícios o valor arquitectónico,
histórico, económico representa uma mais-valia face à reabilitação de edifícios de diferente
uso. As exigências da indústria à época traduziram-se em edifícios preparados para resistir a
grandes sobrecargas, com áreas amplas e de grandes dimensões, com alvenarias de grande
inércia térmica, por vezes, com sistemas de elevação e a maioria dos casos com sistemas
próprios de armazenamento e distribuição de água, cujo período de vida útil não é estimado.
A sua reabilitação será determinante não só para a regeneração e conservação da cidade, mas
também, das ribeiras da Carpinteira e da Goldra.
Em suma, o estado de conservação de um edifício é essencial para a viabilidade económica de
um projecto de reabilitação, quanto mais cedo se mudar esta realidade maiores são os
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benefícios que se podem adquirir desta herança, portanto, a sincronização de todas as partes
envolvidas, proprietários, autarquia, investidores, empresários da construção e cidadãos será
determinante para a imagem da cidade e da sua história.
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1 – A água constitui um elemento fundamental para Humanidade
Pouca ou nenhuma escassez

Próximo da escassez física de água

Escassez física de água

Escassez económica de água

Não avaliado

Fonte: Comprehensive Assessment of Water Management in Agriculture. 2007. Water for Food, Water for Life: A Comprehensive Assessment of Water
Management in Agriculture. London: Earthscan, and Colombo: International Water Management Institute.
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Actualmente sete mil milhões de habitantes da Terra já
excederam a oferta do volume de água doce disponível
Por todo o Planeta, agricultores e Municípios extraem
água do solo a um ritmo superior à taxa de substituição.

O QUE ACONTECE A 9 MIL MILHÕES DE
HABITANTES PREVISTOS PARA 2050?
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Evolução da população no mundo

Fonte: Comprehensive Assessment of Water Management in Agriculture. 2007. Water for Food, Water for Life: A Comprehensive Assessment of Water
Management in Agriculture. London: Earthscan, and Colombo: International Water Management Institute.
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As Nações Unidas afirmaram recentemente que 1800
milhões de pessoas serão afectadas por grave escassez de
água em 2025 se o consumo se mantiver nos níveis actuais.
Calcula-se que actualmente 1200 milhões de pessoas bebam
água poluída e cerca de 2500 milhões não disponha de
instalações sanitárias limpas ou sistemas de saneamento
básico.

Mais de 5 milhões de pessoas morrem todos os anos devido
a doenças relacionadas com cólera e desinteria.
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2 – A água é um elemento fundamental na
- COSMOLOGIA
• A incompreensão dos processos naturais promove a
sacralização da natureza
• Os rios, os lagos e mares eram venerados como
lugares sagrados

• No antigo Egipto havia um oceano primordial NU
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3 – A água constitui - FONTE DA VIDA
• “antes de Cristo no séc. VI, Tales de Mileto, já dizia:
tudo vem da água, tudo possui água... a inexistência
da água traz a inexistência da vida... ela é a primeira
substância que origina a vida”...
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• Na Mesopotâmia, no início não existia senão água
doce (APSU – Deus das águas doces e da
sabedoria) e água salgada . Da união dos dois se
formou o Mundo

• A água fecunda a Terra tornando fértil o que é infértil;
Transforma o deserto em terra produtiva; O sequeiro
em regadio

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL E ARQUITECTURA

GESTÃO
SUSTENTÁVEL
DOS RECURSOS
HÍDRICOS
Ensaios
“in situ” de Caracterização
de Terrenos

• O Corão refere: “das águas se fizeram todos os
seres vivos”

Cérebro 75 %
Sangue 83 %
Musculos 76 %

Ossos 22 %
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4 – A água como elemento
BENÉFICO
- PURIFICADOR
- CURATIVO
• Para a maioria das religiões a água purifica os infiéis.
No cristianismo o Baptismo é purificador
• A água lava os corpos e os espíritos
• As águas subterrâneas (muitas nascentes e fontes)
constituem origens de águas sagradas, que
conferem propriedades milagrosas e curativas
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5 – A água como elemento de
- TRANQUILIDADE
- PAZ e BELEZA
• As águas tranquilas e cristalinas são elemento de Contemplação
e símbolo de Equilíbrio conduzindo a um bem-estar absoluto
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• Beber a água que brota das nascentes é tornarmo-nos
parte dessa Natureza Perfeita

WATSU
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6 –

A água como factor
- DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

Termas de Vidago
Termas Romanas de Miróbriga
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7 – A água como elemento NÃO BENÉFICO
CATÁSTROFE
• A seca e as cheias
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• A cultura Asteca extinguiu-se provavelmente em
virtude da ESCASSEZ de água

Teotihuacan
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL E ARQUITECTURA

GESTÃO
SUSTENTÁVEL
DOS RECURSOS
HÍDRICOS
Ensaios
“in situ” de Caracterização
de Terrenos

8 – A água como palco de

- CONFLITO
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9 – A água como elemento

- PATOGÉNICO
• Entre as doenças que podem ser transmitidas,
podem-se salientar as seguintes:
- Malária
- Bilharzíase
- Oncocercose
- Elefantíase
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ÁGUA: COMO SE UTILIZA, COMO SE GASTA
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A água como elemento

- CÍCLICO
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Vítruvio

Neve

Aristoteles
Atmosfera : 13 000
Glaciares :27 500 000

Lagos e rios : 200 000

Oceanos : 1 350 000 000

Aquíferos subterrâneos : 8 400 000
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Distribuição da Água no Planeta
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Uso da água
Usos
não benéficos

Usos
benéficos

Perdas

Fracção
consumida e
benéfica

Desperdícios

Fracção
consumida e
não benéfica
Fracção não
consumida e
não reutilizável

Fracção não
consumida mas
reutilizável

Adaptado de Pereira et al (2009)
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Usos da Água no Planeta
O uso da água corresponde
à

mobilização

de

uma

determinada quantidade de
água para um certo fim.
Parte dessa água retorna ao
ambiente

no

mesmo

ou

noutro local, com qualidade
aceitável para ser reutilizada
ou degradada depois de ter
sido utilizada. A quantidade
não retornada corresponde
ao consumo.
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A Sustentabilidade dos Recursos Hídricos implica uma interacção de
vários elementos
Físicos
(solo, água)

Antrópicos

Tecnológicos

Numa perspectiva conservacionista por forma a assegurar as reservas
disponíveis de água para uma procura variada, sempre crescente e
cada vez mais exigente qualitativamente
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As medidas e práticas tanto de conservação como de poupança, dependem
dos REGIMES que determinam a ESCASSEZ

Novo
Paradigma

Assente em
como se pode

Uso da Água ?

Reutilizar
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

Consumo da
Água?
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MÁ DISTRIBUIÇÃO
Oceanos e Água Salgada
Os Oceanos cobrem 71% da superfície do Planeta e contêm 96.5% da sua água

Gelo ou Neve
Quase 70% da Água doce do Mundo está congelada em glaciares, neves eternas, gelo e solo
gelado - Antárctida e Gronelândia

Águas Subterrâneas
Cerca de 30% da Água doce do Mundo é ÁGUA SUBTERRÂNEA e a grande maioria
localiza-se em aquíferos profundos e de difícil acesso

Lagos e Rios
Em conjunto os Lagos e Rios contêm pouco mais de um quarto de 1% da água doce do Planeta

Solos, Zonas Húmidas
Toda a Terra, pântanos, plantas e animais contêm menos de um décimo de 1% da água doce
do Planeta

Vapor de Água
As nuvens e o vapor de água representam apenas quatro centésimos de 1% de toda a água
doce. Ainda assim, contem 6 vezes mais que todos os rios do Mundo
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MÁ DISTRIBUIÇÃO
A mera existência de Água não implica que as pessoas
consigam utiliza-la. Nos Aquíferos Subterrâneos, existe cem
vezes mais água do que nos lagos e rios, mas a maior parte
está demasiado profunda. Os aquíferos menos profundos são
rapidamente esgotados e muita da água de superfície corre
para o mar ou vai para os sítios distantes das pessoas que
dela precisam.
O Canada tem um décimo da água doce do Planeta, mas
menos de 1% da População Mundial.
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MAPA DE STRESS HÍDRICO

Fonte: SMAKHTIN, V.U., REVENGA, C., DÖLL, P. (2004) Taking into account environmental water requirements in global-scale water resources assessments.
Research Report of the CGIAR Comprehensive Assessment of Water Management in Agriculture. No. 2, International Water Management Institute, Colombo, Sri
Lanka, 24 pp
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ÁGUA: POLUIÇÃO E PROTECÇÃO
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Poluição das Águas Subterrâneas
Uma água está poluída quando a sua composição foi alterada
de tal maneira que a torna imprópria para um determinado fim

Apesar do solo e da zona não saturada apresentarem
excelentes mecanismos de filtragem podendo reter inúmeras
partículas e bactérias patogénicas, existem substâncias e
gases dissolvidos que dificilmente deixarão a água
subterrânea podendo ser responsáveis pela sua poluição.
A deterioração da qualidade da água subterrânea pode ser
provocada de maneira directa ou indirecta, por actividades
humanas ou por processos naturais, sendo mais frequente a
acção combinada de ambos os factores
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PRINCIPAIS FONTES POLUIDORAS
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Poluição urbana e doméstica

É provocada pela descarga de efluentes domésticos não
tratados na rede hidrográfica, fossas sépticas e lixeiras.
Os efluentes domésticos contém sais minerais, matéria
orgânica, restos de compostos não biodegradáveis, vírus e
microorganismos fecais.
Os lixiviados das lixeiras, resultantes da circulação de água
através da lixeira, são altamente redutores e enriquecidos em
amónio, ferro ferroso, manganês e zinco, para além de
apresentarem valores elevados da dureza, do total de sólidos
dissolvidos e da concentração de cloreto, sulfato, bicarbonato,
sódio, potássio, cálcio e magnésio. A decomposição da
matéria orgânica na lixeira origina a produção de gases como
o dióxido de carbono e o metano
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Poluição agrícola
Este tipo de poluição, consequência das práticas agrícolas, será a
mais generalizada e importante na deterioração da água subterrânea.
A diferença entre este tipo de poluição e os outros é o facto de
apresentar um carácter difuso, sendo responsável pela poluição a
partir da superfície de extensas áreas, ao passo que os outros tipos
correspondem a focos pontuais de poluição
Os contaminantes potencialmente mais significativos neste campo
são os fertilizantes, pesticidas e indirectamente as práticas de regadio
Outros contaminantes de menor significado mas por vezes muito
importantes são os associados às actividades pecuárias, sendo a sua
poluição semelhante à doméstica
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Poluição agrícola

Resumindo, os principais
actividades agrícolas são:

problemas

de

poluição

por

• A utilização inadequada de fertilizantes nitrogenados e
fosforados em zonas de regadio com solos permeáveis e
aquíferos livres, traduzido em aumentos consideráveis de
nitratos no aquífero;
• Elevada taxa de reciclagem de águas subterrâneas em áreas
de regadio intensivo;
• Lançamento indiscriminado de resíduos animais sobre o solo
em zonas vulneráveis;

• Utilização incorrecta ou exagerada de pesticidas em solos
muito permeáveis com escassa capacidade de adsorção
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Poluição industrial
A poluição industrial apresenta um carácter tipicamente
pontual e está relacionada com a eliminação de resíduos de
produção através da atmosfera, do solo, das águas
superficiais e subterrâneas e de derrames durante o seu
armazenamento e transporte.

As principais indústrias poluentes são as industrias
alimentares, metalúrgicas, petroquímicas, nucleares, mineiras,
farmacêuticas, electroquímicas, de fabricação de pesticidas e
insecticidas etc
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Contaminação induzida por bombeamento
A intrusão salina é um fenómeno que ocorre em regiões
costeiras onde os aquíferos estão em contacto com a água do
mar. Na verdade enquanto a água doce se escoa para o mar, a
água salgada, mais densa, tende a penetrar no aquífero,
formando uma cunha sob a água doce.
Este fenómeno pode acentuar-se e ser acelerado, com
consequências graves, quando, nas proximidades da linha de
costa, a extracção de grandes volumes de água doce
subterrânea provoca o avanço da água salgada no interior do
aquífero e a consequente salinização da água dos poços ou
dos furos que nele captem
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Poluição

Paradigma

Gestão
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Protecção
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Ocorrências Termais
Quimismo
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As nascentes termais localizam-se principalmente na zona
norte e centro do Maciço Hespérico, designadamente na Zona
Centro-Ibérica,

estando

a

sua

distribuição

intimamente

relacionada com grandes acidentes tectónicos, como é o caso
do acidente Penacova-Régua-Verin
As

nascentes

localizadas

nas

Orlas

Meso-Cenosóicas

Ocidental e Meridional estão estreitamente relacionadas com
falhas activas ou diapiros salinos, verificando-se, na maioria
dos casos, a concorrência de ambos.
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Áreas com Potencialidades
Geotérmicas e Gradiente
Geotérmico Médio em Portugal
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Quimismo das Ocorrências Termais e Indicação do seu aproveitamento Geotérmico
SULFÚREAS

BICARBONATADAS

GASOCARBÓNICAS

CLORETADAS

HIPOSSALINAS

Sangemil
Carvalhal
Felgueira
S. Pedro do Sul
Manteigas
Caldas da Rainha
Vizela
Eirogo
Caldas da Saúde
Taipas
S. Jorge
Monção
Moledo
Canaveses
Arrábidos
São Paulo
Alcafache
Longroiva
Cró
São Miguel das Aves
Carlão
Aregos
Unhais da Serra
São Lourenço
Fonte Santa do Seixo
Cavaca

Gerês
Caldelas
Monchique
Carvalhelhos
Santa Comba e Três Bicas
Alferce
Malhada Quente
Santo António de Tavira
Fonte Santa de Quarteira
Hospital Força Aérea
Oeiras - S.S.F.A.

Chaves

Piedade
Cucos
Vimeiro
Amieira
Bicanho
Azenha
Salir
Alcaçarias
Estoril
Salgadas
Fonte Quente

Monfortinho
Luso
Envendos

Com aproveitamento geotérmico
(balneoterapia)
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Com aproveitamento geotérmico
(balneoterapia + outros fins)

Sem aproveitamento geotérmico
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Utilização de Recursos de Baixa Entalpia - Usos Directos
Os recursos geotérmicos de baixa entalpia prestam-se
geralmente à utilização directa do calor, por meio de
permutadores ou de bombas de calor, para aquecimentos
domésticos, industriais e agrícolas (como estufas)
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Possíveis Esquemas de Aproveitamento em Cascata
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FIM

Extraído de
Masaru Emoto
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Vivaldi – Quatro
estações
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